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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2880. 

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕ-
РАЛНА ВОДА CO2 НА „БХЗ ПРОЏЕКТ ДЕВЕЛОП-
МЕНТ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ЛОЗИШТА“ С. ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 
1. На „БХЗ ПРОЏЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ДОО 

увоз-извоз Скопје се доделува концесија за експлоата-
ција на минералната суровина – минерална вода и гас 
CO2 на локалитетот “Лозишта“ с. Логоварди општина 
Битола, со површина на простор на концесија за експ-
лоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.543.784,00 7.533.466,00 
Т-2 4.543.778,00 7.533.314,00 
Т-3 4.543.680,00 7.557.294,00 
Т-4 4.543.640,00 7.533.400,00 

  
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,01 
км2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.   

4. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 72/07 и 19/09). 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќање на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлотација. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

                                                                              
  Бр.19-4924/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година       на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 

                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2881. 
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 24.11.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижната ствар-земјиште во површина од 135.242,00 
м2, лоцирано на КП 1900, 1938, 1973 и 1976, евиденти-
рано во ИЛ бр. 312 КО Долно Дупени, сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-5927/1                 Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
       Скопје                              Македонија, 

                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
______________ 

2882. 
Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 87/2007), а во врска со одредбите на Одлу-
ката за определување на бројот на државните право-
бранители во Државното правобранителство на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВ-
НОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 

 
1. Се огласува именување еден државен правобра-

нител во Државното правобранителство на Република 
Македонија за подрачјето на Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата), пријавите со потребните документи во 
оригинал или заверена фотокопија, да ги поднесат до 
Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Време“ и „Лајм“. 

 
   Бр.33-4839/3                 Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
       Скопје                              Македонија, 

                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
______________ 

2883. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 
36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008 и 
92/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-
НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за прес-
метување на платата на функционерите кои ги именува 
Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 
8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 
138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009 и 76/2009), 
во член 1 во табелата по алинејата „национален координа-
тор за подготовка на Република Македонија за членство 
во НАТО – 3,0“ се додава нова алинеја, која гласи: 

- „специјален претставник на Владата на Република 
Македонија за прашања од областа на европските инте-
грации – 3, 0“. 

 
Член 2 

Оваа одлука ќе се применува од 3 октомври 2009 
година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ 

 
  Бр. 33-5222/5             Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2884. 

Врз основа на член 8 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/2004 и 81/2008), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИ-
ОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИН-
ВЕСТИЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

странски инвестиции на Република Македонија се име-
нуваат: 

- Раде Кецман, раководител на Одделението за еко-
номско и финансиско работење во Министерството за 
транспорт и врски; 

- Јордан Трајковски, од Министерството за финан-
сии – Сектор за раководење и управување со средства; 

- Исмаил Ебипи, советник за нормативно -правни 
работи од областа на јавното приватно партнерство во 
Министерството за економија; 

- Аврам Стојчевски, управител на ДПТУ „Џонсонс 
Контролс“ – Скопје; 

- Владимир Цветиновски, директор на Приватно 
претпријатие за маркетинг и комуникации „М Вижн“; 

- Александар Аризанов, раководител на ревизија во 
„Дилоит и Туш“. 

2. Со именувањето на новите членови на Управниот 
одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Репуб-
лика Македонија на досегашните членови им престану-
ва мандатот. 

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

 
  Бр. 33–908/7              Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2885. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на             
24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД РЕ-
ДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА  ЈУ МЕ-
ЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РА-

БОТА – СТРУМИЦА 
 
1. Кирил Поп Трајков се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник од редот на 
стручните работници на Јавната установа Меѓуоп-
штински центар за социјална работа –Струмица, пора-
ди заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор – претставник од ре-
дот на стручните работници на Јавната установа Меѓу-
општински центар за социјална работа – Струмица се 
именува  Душан Димитриовски, дипл. правник во Цен-
тарот. 

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

 
  Бр. 33–2041/2           Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2886. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на             
24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК ОД РЕ-
ДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА  ЈУ МЕЃУ-
ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

– РАДОВИШ 
 
1. Димка Илијева се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник од редот на струч-
ните работници на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа – Радовиш, поради замину-
вање на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор – претставник од ре-
дот на стручните работници на Јавната установа Меѓу-
општински центар за социјална работа - Радовиш се 
именува  Павлинка Петрушева, дипл. социјален работ-
ник во Центарот. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
  Бр. 33–2495/2           Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2887. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008 и 92/2008), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 24 ноември 2009 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ  
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ОБРАЗО-
ВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ИСКРА“ – ШТИП 

 
1. За членови на Училишниот одбор – претставници 

на основачот на Државното средно училиште за образо-
вание и рехабилитација „Искра“ – Штип се именуваат:  

- Ирена Јорданова, 
- Гордана Здравевска, 
- Милена Ристова. 
2. Со именувањето на членовите на Училишниот  

одбор – претставници на основачот на Државното 
средно училиште за образование и рехабилитација 
„Искра“ – Штип, на досегашните членови им престану-
ва мандатот. 

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

 
  Бр. 33–3853/2          Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2888. 

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Д-р Снежана Костадиноска Милошеска се разре-

шува од  должноста член на Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, поради 
заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на  Македонија се именува Елена 
Трпковска, од Министерството за финансии - Сектор за 
буџети и фондови.  

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

 
  Бр. 33–4071/3             Заменик на претседателот 

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

2889. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008) и член 3 од Одлу-
ката за образување Советодавен комитет на Проектот 
за катастар и регистрација на недвижности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.86/2005), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 24 
ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА КА-
ТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
1. Д-р Снежана Костадиноска Милошеска се разре-

шува од должноста член на Советодавниот комитет на 
проектот за катастар и регистрација на недвижности, 
поради заминување на друга должност. 

2. За член на Советодавниот комитет на Проектот 
за катастар и регистрација на недвижности се именува 
Игор Димитров, вработен во Министерството за фи-
нансии – Сектор за второстепена управна постапка, 
управни и судски спорови. 

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

 
  Бр. 33–4507/3            Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2890. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со 
член 35 од Законот за државното правобранителство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/2007), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 

 
1. На Драги Шуплиновски му се утврдува преста-

нок на функцијата државен правобранител во Држав-
ното правобранителство на Република Македонија за 
подрачјето на Скопје, заклучно со 23 ноември 2009 го-
дина поради истек на мандатот за кој е именуван, на 
негово барање.  

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

 
  Бр. 33–5367/2             Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2891. 

Врз основа на член 10 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 40/2008), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24 ноември 2009 година, до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности се именува Наташа Радеска Кр-
стевска, вработена во Министерството за финансии - 
Сектор за второстепена управна постапка, управни и 
судски спорови. 

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

 
  Бр. 33–5392/2          Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2892. 

Врз основа на член 12 од Законот за основање на На-
ционална агенција за европски образовни програми и 
мобилност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.113/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  24 ноември 2009 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕН-
ЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И 

МОБИЛНОСТ 
 
1. Весна Стојчевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Националната агенција за 
европски образовни програми и мобилност, поради за-
минување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Националната 
агенција за европски образовни програми и мобилност 
се именува Марија Здравкова, од Министерството за 
финансии - Сектор за раководење и управување со 
средства. 

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

 
  Бр. 33–5467/2          Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2893. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на             
24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“  

- СКОПЈЕ 
 
1. Милан Антовски  се  разрешува  од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на Јавната установа Детски дом „11 Октомври“ – Скоп-
је, на негово барање. 

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

 
  Бр. 33–5469/2             Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2894. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на             
24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 

ДЕЦА – БИТОЛА 
 
1. Билјана Тошевска се  разрешува  од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца – Би-
тола, на нејзино барање. 

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

 
  Бр. 33–5488/2           Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2895. 

Врз основа на член 9 од Законот за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 7/2008) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („ Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на              
24 ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА  
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 

 
1. За член на Советот за образование на возрасните 

- од Министерството за образование и наука се имену-
ва Елизабета Тодоровска, државен секретар во Мини-
стерството за образование и наука. 

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

 
  Бр. 33–5570/2              Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2896. 

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 52/2009 и 114/2009), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2009 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР  НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 
1. Игор Ѓорѓиоски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за државни пати-
шта.  

2. За член на Управниот одбор на  Агенцијата за др-
жавни патишта се именува Тања Костовска, од Мини-
стерството за финансии - Сектор за буџети и фондови. 

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

 
  Бр. 33–5577/2          Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2897. 

Врз основа на член 21 од Законот за акредитација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/2009), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА НАДЗОР НА МАТЕРИЈАЛНО ФИ-
НАНСИСКА КОНТРОЛА НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста членови Одборот за надзор на ма-

теријално финансиска контрола на Институтот за акре-
дитација на Република Македонија се разрешуваат:  

- Љубомир Јорданов 
- Елизабета Хочевар Јанковска 
2. За претседател и член на Одборот за надзор на 

материјално финансиска контрола на Институтот за 
акредитација на Република Македонија се именуваат:  

а) за претседател 
- Душко Тасев, од Министерството за финансии 
б) за член  
- Лилјана Ѓуровска, од Министерството за финанси 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 33–5623/2           Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2898. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 24 
ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА 
 
1. Меџит Имеровски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавната установа Национа-
лен парк Пелистер – Битола. 

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

 
  Бр. 33–5877/2            Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2899. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со 
член 35 од Законот за државното правобранителство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/2007), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО 

 
1. На Сунчица Чуриќ и се утврдува престанок на 

функцијата државен правобранител во Државното пра-
вобранителство на Република Македонија за подрачје-
то на Куманово, поради истек на мандатот за кој е име-
нувана.  

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

 
  Бр. 33–6055/1            Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2900. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со 
член 35 од Законот за државното правобранителство 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.87/2007), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД 
 
1. На Боби Горичан му се утврдува престанок на 

функцијата државен правобранител во Државното пра-
вобранителство на Република Македонија за подрачје-
то на Охрид, поради истек на мандатот за кој е имену-
ван.  

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

 
  Бр. 33–6056/1            Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година       на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 
                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2901. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), а во врска со 
член 35 од Законот за државното правобранителство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/2007), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на  24 ноември 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА 

 
1. На Мирјана Панајотова и се утврдува престанок на 

функцијата државен правобранител во Државното право-
бранителство на Република Македонија за подрачјето на 
Струмица, поради истек на мандатот за кој е именувана.  

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

  Бр. 33–6057/1           Заменик на претседателот 
24 ноември 2009 година      на Владата на Република 

     Скопје                                 Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 
2902. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 24 
ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОП-
ШТИНАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО  

- МАВРОВИ АНОВИ 
 
1. Фуат Черкези се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор –претставник на општината Маврово 
и Ростуша на Јавната установа Национален парк Ма-
врово -Маврови Анови . 

2. За член на Управниот одбор претставник на Општи-
ната Маврово и Ростуша на Јавната установа Национален 
парк Маврово -Маврови Анови се именува Џелал Абдиу. 

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

 
  Бр. 33–6058/1           Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2903. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјална-
та заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 
40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК ОД РЕДОТ НА 
СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА  ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ДЕБАР 

 
1.Назиф Беќири се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник од редот на стручните 
работници на Јавната установа Меѓуопштински центар 
за социјална работа – Дебар, поради заминување на 
друга должност. 

2. За член на Управниот одбор – претставник од ре-
дот на стручните работници на Јавната установа Меѓу-
општински центар за социјална работа – Дебар се име-
нува  Моиси Даци, правник во Центарот. 

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

 
  Бр. 33–6080/1              Заменик на претседателот 

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

_____________ 
2904. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за држав-
јанство на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.67/92, 8/2004 и 98/2008), а 
во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување По-
себна комисија за утврдување условот - владеење со 
македонскиот јазик за стекнување на државјанство на 
Република Македонија, бр.17-3093/1 од 1 ноември 1993 
година, Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24 ноември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ – ВЛАДЕЕЊЕ НА МА-
КЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДР-
ЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1.За претседател, членови и нивни заменици на По-

себната комисија за утврдување условот – владеење на 
македонскиот јазик за стекнување на државјанство на 
Република Македонија се именуваат: 

а) за претседател:  
- Зора Гроздановска, државен советник во Генерал-

ниот секретаријат во Владата на Република Македонија 
б) за заменик на претседателот: 
- Билјана Туџаровска, советник за издавачка деј-

ност во Министерството за култура 
в) за членови: 
- Емилија Ставридис, раководител на одделение во 

Министерството за образование и наука 
- Хајрие Елези, помошник раководител на сектор во 

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот дого-
вор 

г) за нивни заменици: 
- Гордана Апостоловска, советник во одделение во 

Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија 

- Назиктере Сулејмани, советник во Министерство-
то за образование и наука, 

2. Со именувањето на претседателот, членовите и 
нивните заменици на Посебната комисија за утврдува-
ње условот – владеење на македонскиот јазик за стек-
нување на државјанство на Република Македонија на 
досегашните им  престанува мандатот.  

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

 
  Бр. 33–6096/1          Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година     на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 40 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија” 

бр.135/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2009 година, донесе  
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ПЛОДОУЖИВА-

ЊЕ НА ОДРЕДЕНА КАТЕГОРИЈА СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со оваа програма се определува категоријата на социјално необезбедени лица, фондот на земјоделско зем-

јиште во државна сопственост, постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост на 
плодоуживање, инфраструктурата на земјиштето и носителите на активностите.   

 
Член 2 

Категорија на социјално необезбедени лица кои имаат право на плодоуживање согласно оваа програма, се 
лица на кои единствен извор на приход во претходната година им е приход од вршење на земјоделска дејност 
и оствариле годишен приход не поголем од 1.200.000 денари, не се корисници на земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост врз основа на договор за плодоуживање во моментот на поднесување на барањето за доде-
лување на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање и кои се запишани во регистарот на 
вршители на земјоделска дејност или се стекнале со статус на индивидуални земјоделци согласно прописите 
на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. 

Земјоделското земјиште во државна сопственост се дава на плодоуживање во постапка што ја спроведува 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно одредбите на оваа програма. 

 
Член 3 

Предмет на постапка за давање на плодоуживање според оваа програма е земјоделското земјиште во др-
жавна сопственост во следните катастарски општини: 

2905. 
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Член 4 
Барањето за доделување на земјоделско земјиште на 

плодоуживање, се поднесуваат до Подрачната единица 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, што го покрива подрачјето на кое се наоѓа 
земјиштето што се нуди на плодоуживање, на стандар-
ден образец кој се подига во Подрачната единица на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство кон кој се приложува и следната документација: 

1. Потврда или Уверение од Управата за јавни при-
ходи не постаро од шест месеци, за видот и висината 
на остварениот приход на поднесителот на барањето во 
претходната година. 

2. Потврда од Подрачната единица на Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
дека барателот е запишан во регистарот на вршители 
на земјоделска дејност или доказ од Фондот за пензи-
ско и инвалидско осигурување на Република Македо-
нија за стекнат статус на индивидуален земјоделец. 

Исполнувањето на условот од член 2 став 1 од оваа 
програма дека барателот не е корисник на земјоделско 
земјиште во државна сопственост врз основа на дого-
вор за плодоуживање во моментот на поднесување на 
барањето за доделување на земјоделско земјиште во 
државна сопственост на плодоуживање, од страна на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство се утврдува по службена должност. 

Барањата за доделување на земјоделско земјиште 
во државна сопственост на плодоуживање  може да се  
поднесуваат најдоцна во рок од осум дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа програма. 

Списоците на пријавените кандидати, со барањата 
и соодветната документација, Подрачната единица на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги доставува до Секторот за регистрирање 
и управување со земјоделско земјиште при Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 5 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство решава за доделување земјоделското земјиште 
на плодоуживање или за одбивање на барањето по се-
кое поединечно барање во зависност од исполнувањето 
на условите  од  член 2 од оваа програма согласно За-
конот за општа управна постапка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доколку се поднесени две или повеќе барања за до-

делување на исто земјоделско земјиште во државна 
сопственост кои ги исполнуваат условите од оваа про-
грама, земјоделското земјиште кое е предмет на по-
стапка се доделува на барателот кој во рокот утврден 
со оваа програма, прв поднел комплетно барање.                                       

 
Член 6 

Со лицата кои што ги исполнуваат условите соглас-
но оваа програма за добивање на земјоделско земјиште 
на плодоуживање, министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство склучува писмен договор за 
плодоуживање, кој особено содржи податоци за земји-
штето што се дава на плодоуживање (катастарски озна-
ки, површина, месноста каде што се наоѓа, култура, 
класа и др.), времетраењето на договорот, престанокот 
и раскинувањето на договорот. 

 
Член 7 

Договорот за давање на земјоделско земјиште на 
плодоуживање, се склучува на временски период од  
три  години. 

 
Член 8 

Земјоделското земјиште во државна сопственост се 
дава на плодоуживање според податоците утврдени во 
катастарската евиденција. 

Воведување во владение на плодоуживателите на 
земјоделското земјиште се врши комисиски  на запис-
ник на денот на предавањето на земјиштето. 

 
Член 9 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
   Бр.19-5073/1                 Заменик на претседателот 

24 ноември 2009 година        на Владата на Република   
       Скопје                              Македонија, 

                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2906. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвести-
циони фондови („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје број 03-214/1 од 
16.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 11.11.2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Друштвото за управување 

со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент 
АД Скопје за пренос на административните работи кои 
се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и 
изготвување на финансиски извештаи на правното ли-
це ЕВИВА -ВЕ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мо-
сковска“ бр. 7-4/4, Скопје. 

2. Административните работи од точка 1 на ова Ре-
шение, кои се пренесуваат на правното лице ЕВИВА -
ВЕ ДОО Скопје ќе се извршуваат во име и за сметка на 
Друштвoто за управување со инвестициски фондови 
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје. 

3. Правното лице ЕВИВА -ВЕ ДОО Скопје, адми-
нистративните работи од точка 1 на ова Решение ќе ги 
извршува самостојно, односно не смее да ги пренесува 
на други.  

4. Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје во целост 
одговара за административните работи кои се однесу-
ваат на водење на деловни книги и сметки и изготвува-
ње на финансиски извештаи, кои се пренесуваат на 
правното лице ЕВИВА -ВЕ ДОО Скопје. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-2653/6         Комисија за хартии од вредност 

11 ноември 2009 година            Претседател, 
      Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
2907. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.95/2005, бр.25/2007 и бр.07/2008 година) и 
член 4 и член 7 од Законот за претворање на побарува-
њата на Република Македонија по основ на јавни да-
вачки во траен влог во друштвата АД Органско-хеми-
ска индустрија Наум Наумовски-Борче Скопје, АД за 
истражување, проектирање, производство и изградба 
на енергетски индустриски објекти со полна одговор-
ност ЕМО-Охрид, Тутунски комбинат АД Прилеп и 
Друштво за производство на производи со посебна на-
мена 11 Октомври-Еуро композити АД Прилеп (Служ-
бен весник на Република Македонија бр.159/2008), по-
стапувајќи по барањето на Тутунски комбинат АД 
Прилеп за одобрување на приватна понуда на хартии 
од вредност од 02.10.2009 година, Комисијата за хар-
тии од вредност, на седницата одржана на 11.11.2009 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Тутунски комбинат АД Прилеп се дава одо-

брение за издавање на долгорочни хартии од вредност 
- втора емисија на 1.335.395 обични акции, во вредност 
од 68.278.746,35 евра односно 4.176.296.832 денари 
согласно со Одлуката бр. 02-1/2 од 31.07.2009 година 

за зголемување на основната главнина на Тутунски 
комбинат АД Прилеп со издавање на втора емисија на 
хартии од вредност - обични акции по пат на приватна 
понуда. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и на начинот пред-
виден со Законот и Одлуката бр. 02-1/2 од 31.07.2009 го-
дина за зголемување на основната главнина на Тутун-
ски комбинат АД Прилеп со издавање на втора емисија 
на хартии од вредност - обични акции по пат на при-
ватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-2669/11       Комисија за хартии од вредност 

11 ноември 2009 година            Претседател, 
      Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
2908. 

Врз основа на член 47 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/05, 25/07 и 07/2008), постапувајќи по барањето 
на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје број 08-7608/1 од 21.10.2009 година, Комисија-
та за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
11.11.2009 година, донесе        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава времена согласност за именување на Ан-

тонио Панев -дипломиран економист, за вршител на 
должност директор на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје со седиште  на ул. „Кузман 
Јосифовски-Питу“ бр.1, Скопје.  

2. Согласноста за именување на Антонио Панев за 
вршител на должност директор на Централниот депо-
зитар за хартии од вредност АД Скопје се дава за пери-
од од 30 (триесет) работни дена, согласно со одлуката 
на Одборот на Директори на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје број 0202-7568/1 од 
19.10.2009 година.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-2824/4        Комисија за хартии од вредност 

11 ноември 2009 година            Претседател, 
      Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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2909. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвести-

циони фондови („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје број 03-217/1 од 
20.10.2009 година, Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 11.11.2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на измените и дополнувањата 

на Статутот на Друштвото за управување со инвестици-
ски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје зара-
ди усогласување на работењето на основаните друштва 
за управување со инвестициски фондови согласно со 
член 149 од Законот за инвестициски фондови. 

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова ре-
шение се вршат врз основа на Одлуката бр. 07-209/1 од 
06.10.2009 година за измена и дополнување на Стату-
тот на Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје донесена на 
ден 06.10.2009 година од страна на Собранието на ак-
ционери на Друштвото.  

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

 
  Бр. 07-2816/5          Комисија за хартии од вредност 

11 ноември 2009 година            Претседател, 
      Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
2910. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-
стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за управување со фондови Илирика Фунд 
Менаџмент АД Скопје број 03-217/1 од 20.10.2009 го-
дина, Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на ден 11.11.2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Алек-

сандар Манев, роден на ден 13.11.1978 година во Скоп-
је, за извршен член на Одборот на директори односно 
Главен извршен директор на Друштвото за управување 
со фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Александар 
Манев се дава за период од четири години од денот на 
донесувањето на ова Решение, согласно со Одлуката 
бр. 07-209/3 за избор на членови на Одборот на дире-
ктори донесена на ден 06.10.2009 година од страна на 
Собранието на акционери и Одлуката бр. 07-19/2 од 
07.10.2009 година донесена од Одборот на директори 
на Друштвото за управување со фондови Илирика 
Фунд Менаџмент АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата извршен член на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со фондови Илирика Фунд 
Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со 
закон.   

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

 
  Бр. 07-2816/6         Комисија за хартии од вредност 

11 ноември 2009 година            Претседател, 
      Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

2911. 
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-

стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за управување со фондови Илирика Фунд 
Менаџмент АД Скопје број 03-217/1 од 20.10.2009 го-
дина, Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на ден 11.11.2009 година, донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Ко-

ста Костадиновски, роден на ден 16.04.1983 година во 
Скопје, за извршен член на Одборот на директори од-
носно извршен директор на Друштвото за управување 
со фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Коста Ко-
стадиновски се дава за период од четири години од де-
нот на донесувањето на ова Решение, согласно со Од-
луката бр. 07-209/3 за избор на членови на Одборот на 
директори донесена на ден 06.10.2009 година од страна 
на Собранието на акционери и Одлуката бр. 07-19/2 од 
07.10.2009 година донесена од Одборот на директори 
на Друштвото за управување со фондови Илирика 
Фунд Менаџмент АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата извршен член на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со фондови Илирика Фунд 
Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со 
закон.   

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

 
  Бр. 07-2816/7         Комисија за хартии од вредност 

11 ноември 2009 година            Претседател, 
      Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2912. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Петрово - Општи-
на Гевгелија. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

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

 
 Бр. 09-18683/1 

26 ноември 2009 година                    Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2913. 
Врз основа на член 64 став 1 то£ка 1, а во врска со 

член 3 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА  
ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат целите на монетар-

ната политика за 2010 година.  
2. Основната цел на монетарната политика е одржу-

вање на ценовната стабилност во економијата.  
3. Посредната цел на монетарната политика во 2010 

година ќе биде одржувањето стабилен номинален де-
визен курс на денарот во однос на еврото, во функција 
на остварување на основната цел од точка 2 на оваа од-
лука.  

4. Народната банка на Република Македонија со 
монетарната политика ќе ја поддржува макроеконом-
ската политика на Република Македонија за 2010 годи-
на, без притоа да се загрозува остварувањето на основ-
ната цел на монетарната политика, утврдена во точка 2 
на оваа одлука. 

5. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  О.бр. 02-15/XI-1/2009          Гувернер и претседател                      
30 ноември 2009 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                       на Република Македонија, 
                                   м-р Петар Гошев, с.р.   

____________ 
2914. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од од Законот 
за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 
40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 14 став 6 од Зако-
нот за Македонската банка за поддршка на развојот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 105/2009), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПРА-
ВКА НА ВРЕДНОСТА И ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ПОСЕБ-
НА РЕЗЕРВА ОД СТРАНА НА МАКЕДОНСКАТА  

БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува посебна методоло-

гија за утврдување исправка на вредноста, односно за 
издвојување посебна резерва од страна на Македонска-
та банка за поддршка на развојот (во понатамошниот 
текст: МБПР). 

2. За потребите на оваа одлука, МБПР е должна да 
изврши класификација на секоја активна билансна и 
вонбилансна ставка според степенот на кредитен ризик 
на кој е изложена како резултат на таа ставка (во пона-
тамошниот текст: изложеност на кредитен ризик), на 
начин и според критериумите предвидени во точките 5, 
6, 7, 8, 12, 13, 19, 20 и 27 од Одлуката за управување со 
кредитниот ризик. 

Класификацијата од ставот 1 од оваа точка МБПР ја 
врши за секоја одделна изложеност на кредитен ризик, 
на поединечна основа. 

II. УТВРДУВАЊЕ НА ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА 
И НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА 

 
3. По извршената класификација на изложеноста на 

кредитен ризик врз основа на точката 2 од оваа Одлука, 
МБПР врши исправка на вредноста на активните би-
лансни побарувања, односно издвојува посебна резерва 
за активните вонбилансни побарувања, преку утврду-
вање на сегашната вредност на идните парични текови 
кои ќе настанат врз основа на тие побарувања.  

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, МБПР ја 
утврдува исправката на вредноста за вложувања во 
хартии од вредност расположливи за продажба соглас-
но со делот II.1 од оваа одлука. 

4. Износот на исправка на вредноста за активните 
билансни побарувања се утврдува како разлика помеѓу 
сметководствената вредност на билансните побарува-
ња и нивната сегашна вредност. Сегашната вредност на 
активните билансни побарувања се добива со дискон-
тирање на очекуваните идни парични текови по тие по-
барувања со употреба на ефективната каматна стапка 
утврдена врз основа на договорот.  

Ефективната каматна стапка е каматната стапка со 
чија примена сегашната вредност на сите идни парич-
ни приливи се изедначува со сегашната вредност на си-
те идни парични одливи. При пресметка на ефективна-
та каматна стапка МБПР: 

a) треба да ги земе предвид сите идни парични те-
кови (приливи и одливи) кои се очекува дека ќе наста-
нат согласно со договорните услови;  

б) ќе ги земе предвид и сите платени и/или наплате-
ни провизии и надомести кои претставуваат составен 
дел од ефективната каматна стапка на побарувањето; 

в) нема да ги земе предвид провизиите и надоме-
стите за вложување на депозит како обезбедување за 
побарувањето;  

г) нема да ги земе предвид идните загуби поради 
кредитен ризик од побарувањето. 

За потребите за дисконтирање на очекуваните идни 
парични текови се употребува ефективна каматна стап-
ка, изразена на годишна основа. 

Доколку поради финансиски потешкотии на клиен-
тот, МБПР одобри измена на условите на кредитирање, 
во поглед на висината на каматата и периодите на отп-
лата на обврските на клиентот, за дисконтирање на 
очекуваните идни парични текови се употребува ефе-
ктивната каматна стапка, важечка пред измените на ус-
ловите на кредитирање. 

За дисконтирање на очекуваните идни парични те-
кови од побарувања со променлива каматна стапка, 
МБПР ќе ја примени ефективната каматна стапка, сог-
ласно со договорот, важечка на денот на утврдување на 
сегашната вредност на очекуваните парични текови. 
Во овие случаи, ефективната каматна стапка се пресме-
тува за целиот период на важност на договорот (не са-
мо преостанатиот период до достасување), со примена 
на каматната стапка, важечка на денот на утврдување 
на сегашната вредност на очекуваните парични текови.  

По исклучок на став 5 од оваа точка, доколку ка-
матната стапка на денот на утврдување на сегашната 
вредност е променета за помалку од 10% во однос на 
последната каматна стапка со која е извршено дискон-
тирање на идните парични текови, МБПР може да ја 
примени претходната ефективна каматна стапка која 
била применета при утврдување на сегашната вредност 
на очекуваните идни парични текови. 

5. Износот на посебна резерва за активните вонби-
лансни позиции е еднаков на сегашната вредност на 
очекуваните идни парични текови врз основа на плаќа-
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ња на МБПР по преземените потенцијални обврски и 
наплати од клиентот, дисконтирани со тековна пазарна 
цена на безризични хартии од вредност издадени во 
иста валута и со ист рок на достасување како валутата 
и рокот на достасување на очекуваното плаќање или 
наплата. 

Доколку не постои тековна пазарна цена на безри-
зични хартии од вредност  со ист рок на достасување 
како рокот на достасување на очекуваното плаќање, 
утврдувањето на сегашната вредност на очекуваното 
плаќање врз основа на преземената потенцијална обвр-
ска на МБПР се врши со тековна пазарна цена на без-
ризични хартии од вредност со најблиска рочност до 
рочноста на очекуваното плаќање. 

6. МБПР не врши дисконтирање на очекуваните ид-
ни парични текови на изложеност на кредитен ризик со 
резидуален рок на достасување пократок од една годи-
на од датумот на утврдување на износот на загуба по 
основ на кредитен ризик. Во овој случај, износот на за-
губа е еднаков на разликата помеѓу сметководствената 
вредност на изложеноста на кредитен ризик и износот 
на очекуваните идни плаќања и наплати по оваа изло-
женост.  

7. При утврдување на сегашната вредност на очеку-
ваните идни парични текови, МБПР ја зема предвид и 
вредноста на обезбедувањето за тоа побарување, до-
колку: 

a) Обезбедувањето претставува првокласен инстру-
мент за обезбедување, согласно со точка 19 од Одлука-
та за управување со кредитниот ризик; 

б) Обезбедувањето претставува безусловна неотпо-
виклива гаранција од небанкарска финансиска и нефи-
нансиска институција оценета најмалку со А- (согласно 
со рејтингот на Standard & Poor’s), А3 (согласно со реј-
тингот на Moody’s) или соодветен рејтинг од друга ре-
номирана меѓународна институција за кредитен реј-
тинг; 

в) Средството земено како обезбедување претставу-
ва соодветно средство за наплата на побарувањето. Ед-
но средство се смета за соодветно  средство за наплата 
доколку се исполнети следните услови: 

- постои функционален пазар за средството или за 
слични средства, 

- постои информација за трансакции на купо-про-
дажба на исти или слични средства во последните 3 ме-
сеци, 

- информациите за постигнатите цени на купо-про-
дажба на исти или слични средства се јавно достапни, 

- наплатата од евентуална продажба на средството 
ставено како обезбедување (во случај на преземање на 
средството за наплата на ненаплатени побарувања) се 
очекува да се изврши во период не подолг од 12 месеци 
од датумот на преземање; 

Доколку како обезбедување на побарувањето е за-
ложен недвижен имот, покрај условите од став 1 од 
оваа потточка, МБПР е должна да поседува уредна до-
кументација за заложениот недвижен имот, која се со-
стои од: 

- нотарски акт со прилози за воспоставена хипотека 
над недвижниот имот, вклучително и клаузула за из-
вршност; 

- проценка на пазарната вредност на недвижниот 
имот, намалена за очекуваните трошоци за продажба 
кои ќе паднат на товар на МБПР, во моментот на вос-
поставувањето на хипотеката; 

- имотен лист или друг доказ од надлежна институ-
ција за воспоставена хипотека на надвижниот имот; 

- осигурителна полиса на недвижниот имот винку-
лирана во корист на МБПР; 

- да има прв приоритет на реализација на заложени-
от недвижен имот во однос на останатите залогоприма-
чи; 

- да има право на контрола и физичка проверка на 
заложениот имот, на редовна основа; 

- проценка на пазарната вредност на недвижниот 
имот, намалена за очекуваните трошоци за продажба 
кои ќе паднат на товар на МБПР, која МБПР е должна 
да ја обезбеди најмалку еднаш годишно. МБПР е долж-
на да обезбеди проценка на пазарната вредност на имо-
тот и во пократок период, доколку настане значителен 
пад на пазарните цени на сличен имот или доколку 
вредноста на обезбедувањето надминува 5% од сопс-
твените средства на МБПР; 

- проценката на пазарната вредност на недвижниот 
имот од алинеите 2 и 7 од овој став е извршена од стра-
на на овластен проценител; 

Доколку како обезбедување на побарувањето се за-
ложени подвижна ствар, хартии од вредност, побарува-
ње и други права (во понатамошниот текст: рачен за-
лог), МБПР е должна, покрај условите од став 1 од оваа 
потточка, да ги исполни и следните услови: 

- да има уредна документација за рачен залог, сог-
ласно Законот за договорен залог; 

- проценка на пазарната вредност на подвижната 
ствар, намалена за очекуваните трошоци за продажба, 
во моментот на воспоставувањето на обезбедувањето; 

- да има доказ за упис во заложен регистар; 
- да има прв приоритет на реализација на рачниот 

залог во однос на останатите залогопримачи; 
- да има осигурителна полиса на заложената под-

вижна ствар, винкулирана во корист на МБПР; 
- да има право на контрола и физичка проверка на 

рачниот залог, на редовна основа; 
- да е извршена преоценка на пазарната вредност на 

подвижната ствар, намалена за очекуваните трошоци 
за продажба кои ќе паднат на товар на МБПР, најмалку 
еднаш во период од дванаесет месеци. Проценка на па-
зарната вредност на подвижната ствар е потребна и во 
пократок период доколку настане значителен пад на 
пазарните цени на тој или сличен имот или доколку 
вредноста на обезбедувањето надминува 5% од сопс-
твените средства на МБПР, 

- проценка на пазарната вредност на подвижната 
ствар од алинеи 2 и 7 од овој став треба да биде извр-
шена од страна на овластен проценител. 

8. При пресметката на сегашната вредност на очеку-
ваните идни парични текови од побарувањето, вредно-
ста на заложениот имот кој ги исполнува условите од 
точка 7 потточка в), се дисконтира за временскиот пери-
од на очекувана  продажба на заложениот имот со цел 
наплата на побарувањето, ако се очекува дека имотот 
може да се продаде за период подолг од една година.  

9. При пресметката на сегашната вредност на идни-
те парични текови, обезбедувањето се вклучува најм-
ногу до износот на вкупната изложеност на кредитен 
ризик, која е покриена со обезбедувањето. 

10. Врз основа на сегашната вредност на активните 
билансни и вонбилансни побарувања, утврдена соглас-
но со оваа глава, МБПР врши исправка на вредноста, 
односно издвојува посебна резерва, во рамките на 
следните граници: 

- од 0% до 10% од изложеноста на кредитен ризик 
класифицирана во категоријата на ризик “А”; 

- над 10% до 25% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “Б”; 

- над 25% до 50% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “В”; 
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- над 50% до 75% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “Г”; 

- над 75% до 100% од изложеноста на кредитен ри-
зик класифицирана во категоријата на ризик “Д”. 

Износот на извршена исправка на вредноста, однос-
но износот на издвоена посебна резерва не може да би-
де понизок од долната граница предвидена во став 1 од 
оваа точка за секоја одделна категорија на ризик. 

Доколку при утврдување на сегашната вредност на 
секоја изложеност на кредитен ризик, МБПР утврди 
повисок износ на исправка на вредноста, односно по-
себна резерва од износот пропишан со став 1 од оваа 
точка за категоријата на ризик во која е класифицирана 
соодветната изложеност на кредитен ризик, таа е долж-
на да изврши прекласификација на изложеноста на кре-
дитен ризик во соодветната категорија на ризик која 
одговара на утврдениот износ на исправка на вредно-
ста, односно посебна резерва.  

11. По исклучок на точка 3 од оваа одлука, доколку 
МБПР не ја утврди сегашната вредност на активните 
билансни и вонбилансни побарувања, во тој случај, из-
носот на исправка на вредноста, односно на посебна 
резерва за секоја изложеност на кредитен ризик, се 
утврдува со примена на горната граница утврдена во 
точка 10 од оваа одлука, во зависност од категоријата 
на ризик во која е класифицирана изложеноста на кре-
дитен ризик. 

МБПР не смее да го примени исклучокот од став 1 
од оваа точка на изложеност на кредитен ризик за која 
била утврдувана исправка на вредноста, односно по-
себна резерва преку утврдување на сегашната вредност 
на идните парични текови.  

12. Утврдениот износ на дополнителна или ослобо-
дена исправка на вредноста за одделно побарување, 
МБПР сметководствено ја евидентира во билансот на 
успех на соодветна сметка за исправка на вредноста 
(загуби поради оштетување) на кредити и пласмани и 
на соодветна сметка за исправка на вредноста (оштету-
вање на средствата) во рамки на сметките за активни 
билансни побарувања. 

Утврдениот износ на дополнителна или ослободена 
посебна резерва, МБПР сметководствено ја евидентира 
во билансот на успех во рамки на сметката за посебна 
резерва за вонбилансна кредитна изложеност на поеди-
нечна основа и на сметката од пасивата за посебна ре-
зерва за вонбиласната кредитна изложеност на поеди-
нечна основа. 

 
II. 1 Утврдување исправка на вредноста за вложувања 
во хартии од вредност расположливи за продажба 
 
13. Во случаите кога МБПР ќе оцени дека, согласно 

со точките 7 и 8 од Одлуката за управување со кредит-
ниот ризик, вложувањето во хартии од вредност распо-
ложливи за продажба е оштетено, должна е да го утвр-
ди износот на исправка на вредноста кој е еднаков на 
негативната разлика помеѓу објективната вредност и 
амортизираната набавна вредност. 

Објективната вредност на вложувањето во хартии 
од вредност расположливи за продажба се определува 
според неговата тековна пазарна цена на активен пазар. 

Доколку должничката хартија од вредност не се тр-
гува на активен пазар, МБПР ќе ја утврди објективната 
вредност преку дисконтирање на очекуваните идни па-
рични текови од должничката хартија од вредност со 
употреба на тековната  пазарна цена на слични хартии 

од вредност издадени во иста валута и со ист или сли-
чен рок на достасување како валутата и рокот на доста-
сување на очекуваната наплата. 

Доколку сопственичката хартија од вредност не се 
тргува на активен пазар, МБПР ќе ја утврди објектив-
ната вредност преку дисконтирање на очекуваните ид-
ни парични текови со употреба на тековна пазарна 
стапка на поврат за вложувања во слични финансиски 
инструменти. 

14. МБПР сметководствено го евидентира утврде-
ниот износ на исправка на вредноста за вложувањата 
во хартии од вредност расположливи за продажба, на 
следниов начин:  

- ќе ја прекнижи состојбата на соодветната сметка 
во рамки на ревалоризациските резерви од резервите и 
ќе ја евидентира во билансот на успех на соодветна 
сметка за исправка на вредноста на средствата распо-
ложливи за продажба; 

- ќе ја прекнижи состојбата од соодветната сметка 
за промени во објективната вредност на соодветната 
сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките 
за вложувања во хартии од вредност расположливи за 
продажба; 

- ќе ги евидентира сите дополнителни износи на ис-
правка на вредноста во билансот на успех на соодветна 
сметка за исправка на вредноста на средствата распо-
ложливи за продажба и на соодветната сметка за ис-
правка на вредноста во рамки на сметките за вложува-
ња во хартии од вредност расположливи за продажба. 

15. За должничките хартии од вредност располож-
ливи за продажба за коишто МБПР во претходен пери-
од утврдила дека се оштетени, во случај на пораст на 
објективната вредност, МБПР сметководствено ќе го 
евидентира износот на ослободена исправка на вредно-
ста во билансот на успех на соодветната сметка за ис-
правка на вредноста на средствата расположливи за 
продажба и на соодветната сметка за исправка на вред-
носта во рамки на сметките за вложувања во хартии од 
вредност расположливи за продажба.  

Кога износот на новата објективна вредност ќе го 
надмине износот на утврдената исправка на вредноста, 
МБПР ја евидентира разликата како зголемување на 
објективната вредност на соодветната сметка од рева-
лоризациските резерви и на соодветната сметка за про-
мени во објективната вредност во рамки на сметките за 
вложувања во хартии од вредност расположливи за 
продажба. 

МБПР не смее да врши ослободување на исправка-
та на вредноста за вложувањата во сопственички хар-
тии од вредност расположливи за продажба.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
16. Покрај одредбите од Одлуката за управување со 

кредитниот ризик наведени во точка 2 од оваа одлука, 
МБПР е должна соодветно да ги применува и главите 
V и VI и точката 51 од Одлуката за управување со кре-
дитниот ризик. 

17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се применува од 31.12.2009 година.  

 
 О.бр. 02-15/XI-2/2009           Гувернер и претседател                      
30 ноември 2009 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                       на Република Македонија, 
                                 м-р Петар Гошев, с.р.   
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2915. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 
од Законот за банките („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2007 и 90/2009), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ПРОМЕ-
НА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ВО ПОРТФОЛИОТО  

НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ 
 
I. Во Одлуката за управување со ризикот од проме-

на на каматните стапки во портфолиото на банкарски 
активности („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 163/2008), се вршат следниве измени: 

1. Во главата VI точка 28, датумот „30.11.2009“ се 
заменува со датумот „30.04.2010“. 

2. Во главата VI точка 30, датумот „01.01.2010“ се 
заменува со датумот „01.07.2010“. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
  О.бр. 02-15/XI-3/2009          Гувернер и претседател                      
30 ноември 2009 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                       на Република Македонија, 
                                  м-р Петар Гошев, с.р.   

____________ 
2916. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 
точка 3 од Законот за банките („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 67/2007 и 90/2009), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ  

РИЗИК НА БАНКИТЕ 
 
I. Во глава V точка 46 од Одлуката за управување 

со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник 
на РМ“ бр. 163/2008 и 66/2009) се вршат следниве из-
менувања и дополнувања: 

1. Во ставот 3,  зборовите: „од 01.07.2009 до 
31.12.2009 година“ се заменуваат со зборовите: „од 
01.01.2010 до 30.06.2010 година“. 

2. Во ставот 4, зборовите: „Народната банка“ се за-
менуваат со зборовите: „Гувернерот на Народната бан-
ка“. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  О.бр. 02-15/XI-4/2009          Гувернер и претседател                      
30 ноември 2009 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                        на Република Македонија, 
                                 м-р Петар Гошев, с.р.   

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
2917. 

Врз основа на член 11 од Уредбата за определување 
на условите и начинот на доделување на национално 
спортско признание за врвно спортско достигнување и 
висината на паричниот надоместок („Сл. весник на РМ” 
бр.127/2008), Агенцијата за млади и спорт, објавува  

 
Л И С Т А 

НА СПОРТИСТИ НА КОИ ИМ Е ДОДЕЛЕНО  
НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА 

2009 ГОДИНА 
  

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на 
спортистот 

Дата, месец, година 
на раѓање и место 

1. Нико Нестор роден 10.06.1934 г., во 
Струга 

2. Елизабета Чолаковска 
Шпољариќ 

родена 02.03.1953 г., 
во Скопје 

3. Милко Ѓуровски роден 26.02.1963 г., во 
с.Жилче, Тетово 

4. Азис Сали роден 01.05.1954 г., во  
Србија 

5. Зоранчо Шоров роден 17.11.1961 г., во 
Штип 

6. Трајко Недев роден 27.02.1973 г., во  
Неготино 

7. Драгољуб Јаќимовиќ роден 10.01.1964 г., во 
Ќуприја, Србија 

8. Весна Секуловска родена 08.02.1973 г., 
во Скопје 

9. Владимир Георгиев роден 27.08.1975 г., во  
Бугарија 

10. Димитар Бојаџиев роден 24.02.1939 г., во 
Тулча, Романија 

11. Мирче Опелоски роден 02.04.1955 г., во 
Охрид 

 
  Бр. 08-3822/1    

26 ноември 2009 година                     Директор, 
      Скопје                          Драган Ѓурчевски, с.р. 

_____________ 
2918. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Листата на категоризирани спорти-
сти-Спортска надеж („Сл. весник на РМ” бр. 110/2009), 
направени се технички грешки, поради што се дава 
следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ЛИСТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ  
СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ 

  
Во објавената листа („Сл. весник на РМ” бр. 

110/2009), кај спортистот под реден број 18. месецот на 
раѓање „06.”, се заменува со бројот „03.”. 

Кај спортистот под реден број 19., зборот „Скопје”, 
се заменува со зборот „Лиестал-Швајцарија”. 

Кај спортистот под реден број 56., зборот „Скопје”, 
се заменува со зборот „Кавадарци”. 

Кај спортистот под реден број 81., зборот „Чедо-
мир”, се заменува со зборот „Коле”, а броевите 
„04.06.1989”, се заменуваат со броевите „26.11.1992”. 

Кај спортистот под реден број 129., зборовите: 
„Владимир Гоце Спировски, роден 13.04.1990 г., во Би-
тола”, се заменуваат со зборовите: „Душко Никола 
Шандов, роден 06.01.1990г., во Кавадарци”. 
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Кај спортистот под реден број 260., зборот „Борче”, 
се заменува со зборот „Горан”. 

Кај спортистот под реден број 292., зборот „Але-
ксандар”, се заменува со зборот „Сашко”. 

Кај спортистот под реден број 347., зборот „Скоп-
је”, се заменува со зборот „Прилеп”. 

Кај спортистот под реден број 350., зборот „Анге-
левска”, се заменува со зборот „Ангелеска”. 

Кај спортистот под реден број 385., зборот „Милев-
ски”, се заменува со зборот „Милески”. 

Кај спортистот под реден број 437., месецот на ра-
ѓање „10.”, се заменува со бројот „08.”. 

Кај спортистот под реден број 441., зборот „Скоп-
је”, се заменува со зборот „Велес”. 

Кај спортистот под реден број 445., зборот „Андо-
новска”, се заменува со зборот „Андова”, а бројот на 
месецот на раѓање „03.”, се заменува со бројот „08.”. 

 
  Бр. 08-3823/1 

26 ноември 2009 година                     Директор, 
     Скопје                         Драган Ѓурчевски, с.р. 

____________ 
 
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 

„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
2919. 

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од За-
конот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот 
за доделување на државната награда „Св. Климент 
Охридски”, на седницата одржана на 18 ноември  2009 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ВО  2009 ГОДИНА ЗА 
НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГОДИШНИ 
ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОСПИТАНИЕ-
ТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, УМЕТНО-
СТА, ЗДРАВСТВОТО, СПОРТОТ, ЗАШТИТАТА И 
УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИ-
НА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ ОД ЈАВЕН  

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во областа на воспитанието и образованието, др-

жавната награда се доделува на: 
- проф. д-р Елена Колева, класичен филолог и 
- проф. д-р Рамиз Абдули, историчар. 
II. Во областа на културата и уметноста, државната 

награда се доделува на: 
- д-р Коста Балабанов, историчар на уметност и 
- Бранко Цветкоски, писател. 
III. Во областа на здравството, државната награда 

се доделува на: 
- проф. д-р Лазар Лазаров, кардиолог. 
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 07-4931/2           Претседател на Одборот  

26 ноември 2009 година  за доделување на државната 
           Скопје                  награда  „Св.Климент Охридски” 

                                 акад. Крум Томовски, с.р. 

ОСНОВНИОТ СУД СВЕТИ НИКОЛЕ 
2920. 

Претседателот на Основниот суд Св. Николе, Зоран 
Ѓошев, врз основа на одредбите од член 29 од Судски-
от деловник („Сл.весник на РМ“ бр 71/07) за именува-
ње на постојани судски вештаци на ден 20.11.2009 
година, го донесе следното: 

 
Р  Е Ш  Е  Н  И  Е 

 
За постојани судски вешатци во Основниот суд 

Свети Николе СЕ ИМЕНУВААТ:  
АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ОД СИТЕ ОБЛА-

СТИ 
- Друштво за вештачења, инженеринг, графика и 

услуги „ЕКСИНГ“ ДООЕЛ Скопје, 02 2444 685 факс 02 
2455 740 ул. „Јане Сандански“ бр. 67/2,  

ОД ОБЛАСТА НА ЕКОНОМИЈАТА И СМЕТКО-
ВОДСТВОТО 

1. Киро Костов од Свети Николе ул. „Пионерска“ 
бр. 15-1/2 тел. 076 462 308; 

2. Ставревски Јордан од Велес тел. 071 278-810 мб 
0211963480017 ул. „Љувен Весов“ бр.128;               

3. Михајлов Санде од Свети Николе ул. „11-та Ма-
кедноска бригада“ бр. 59 тел. 032 442 224; 

4. Томе Недевски од Скопје бул. „Асном“ бр. 
561/24 тел. 02 2 434 023, 070 839 580;  

5. Александар Рулевски ул. „Ладо Лапецот“ бр 11 
Прилеп со престојувлиште во Скопје ул. „Коста Нова-
новиќ“ бр 18/2-7; 

6. Саздевска Петар Оливера од с.Ерџелија ул. „Гоце 
Делчев“ бр 5. 

 
ОД ГЕОДЕТСКА ОБЛАСТ 
 
1. ГЕОМАТЕ ПРО ИНГ ДОО од Свети Николе 

Плоштад „Илинден“ бб тел. 032 440 010 070 222 256; 
2. ГЕО ЗИС инженеринг од Свети Николе ул. „Ле-

нинова“ бб 032 444 545.  
 
ОД МАШИНСКА ОБЛАСТ 
 
1. Даце Димитров дипл. Машински инженер од 

Свети Николе ул. „Васка Циклева“ бр 30 тел. 032 440-
270 моб. 070 773 160; 

2. Велков Данчо дипл. Машински инженер-механи-
зациони машини и возила од Свети Николе ул. „Ле-
нинoва“ бр. 63;           

3. Павле Гугуловски дипл. машински инженер - 
отсек енергетика од Скопје ул. „Димче Митрев“ бр.22 
тел.070 265 640 и 02 3295 554. 

 
ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
 
1. Кузелов Димитар дипл.агроном-сточарска насока 

од Свети Николе ул. „Карл Маркс“ бр.71; 
2. Јорданче Петков дипл.земјоделски инженер-земјодел-

ска техника од Свети Николе ул. „Питу Гули“ бр. 83/5 тел. 
032 443-756, 078 252 426 и Еmail:jordance@kovgmail.com; 

3. Младен Илиевски ул. „Сутјеска“ бр.69 Свети Ни-
коле; 
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4. Цвета Ѓоргиева дипл.земјоделски инженер-поле-
делска од Свети Николе ул. „11-та Мак. бригада“ бр. 41;                 

5.Јанев Делчо од Свети Николе ул.„Светиниколска“ 
бр. 13  032 442 284  075 775 710;  

6. Делчо Илиев дипл.земјоделски инженер-лозароо-
воштар од Свети Николе ул. „Скопска“ бр.11 тел. 070 
801 870. 

 
ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО 
 
1. Љупчо Ивановски дипл. инженер по шумарство 

од Свети Николе ул. „Марика Б.Арсова“ бр.10 тел. 032 
610 547 и 076 547 674. 

 
 
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
 
1. Д-р Гордана Митева од Свети Николе ул. „Ангел 

Трајчев“ бр 18 тел. 032 441 045 моб. 071 245 575 
emaildrmiteva@yahoo.com. 

2. Д-р Панче Јосев од Свети Николе тел. 070 514-760; 
3. Д-р Љупчо Арсовски од Свети Николе ул. „25-ти 

Мај“ бр 13 тел 075 593 773;  
4. Д-р Анастасов Стојче-невропсихијатар од Свети 

Николе ул. „Питу Гули“ бр 83/4  тел 032 441 263  070 
783 877;  

5. Д-р Катерина Арсовска од Свети Николе ул. „Ленинова“ 
бр.1/2 тел. 070 686-999 e mail dr.katerinaarsovska@gmail.com; 

6. Д-р Милановски Боривоје специјалист офталмо-
лог–од Свети Николе ул. „Едвард Кардељ“ бр. 9 тел. 
032 442 237 076 537 469;        

7. Д-р Ленче Здравко Јанева од Свети Николе ул. 
„Маршал Тито“;     

8. Д-р Костанда Михајлова од Свети Николе ул. 
„Карпошев“ бр.122 те. 071-236-088; 

9. Д-р Надица Стојкова од Свети Николе гинеколог 
од Свети Николе ул.„Септемвриска“ бр.39 тел: 444 900 
070 243 922 и e mail nadica.gineko@gmail.com; 

10. Д-р Аровска Лидија–стоматолог од Свети Нико-
ле ул. „Сутјеска“ бр. 6 тел. 032 441 812 075 554 574; 

11. Д-р Нарциса Митева–стоматолог од Свети Ни-
коле ул. „Ударничка“ бр 8/7 тел. 032 443 648 440 497  
070 322 373; 

12. Д-р Мирјана Бабамова стоматолог ул. „Атин-
ска“ бр.12-2-3 од Скопје тел.02 3074 027 и 070 877 347. 

 
ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
 
1. Благој Стамболиев од Свети Николе 071 217 485; 
2. Снежана Ѓорчева дипл.градежен инж.-хидротех-

ника од Свети Николе ул. „Ударничка“ бр. 8/23 тел 032 
441 377 и 070 303 423; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Иван Јовановски дипл.градежен инженер-хидро-
техника  од Скопје ул. „Лихнида“ бр.4/1-23 тел.075 357 
963 и 02 3295 439; 

3. Јана Гугуловска дипл. инженер архитект од 
Скопје ул. „Димче Мирчев“ бр.22 тел.070 223 619 и 02 
3231 348; 

4. Златко Барамачев дипл.градежен инженер-ниска 
градба од Скопје ул. „Џумајска“ бр.40 тел.070 277 107 
и 02 3085 074; 

5. Делев Благоја дипл.градежен инженер - патишта 
и железници од Скопје ул. „Иво Лола Рибар“ бр.72-
1/16 тел. 075 282 973; 

6. Виолета Петрушевска дипл.архитект од Скопје ул. 
„Партизанска“ бр.8/35 тел. 075 357 659 и 02 3229 157; 

7. Павлина Барамачева дипл градежен инженер-ни-
ско градба од Скопје ул.„Џумајска“ бр.40  тел.070 277 
107 и 02 3085 074; 

8. Маркушоска Цветанка дипл.дипл.архитект–урба-
низам од Скопје ул. „Рузвелтова“ бр.5а/1 стан 14а  
тел.070 20 80 10 и 075 40 25 10. 

 
ОД ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ  
 
1. Маја Јовановска од Куманово ул. „Бајрам Шабани“ бр. 

98 тел.031 425 927 и 070 798 979 emailmaja_j1@yahoo.com; 
2. Зоран Колев од Свети Николе ул. „11 Октомври“ 

бр. 45  тел. 075 405-576; 
3. Саздов Зоран од Свети Николе ул. „Септември-

ска“ бр.48 тел. 075 562 063 и 032 441 107. email 
zoransazdov1@gmail.com; 

4. Благој Давчевски од Св. Николе со стан на ул. 
„Септемвриска“ бр.98 тел. 032 443 606 и  443 118 и 075 
618 854. 

 
ОД ОБЛАСТА НА ВЕТЕРИНАТА 
 
1. Д-р Оливер Ивановски од Св.Николе ул. „Моша 

Пијаде“ бр. 25 тел. 032-441-861 и 070 322-863 e-mail 
oivanovski@yahoo.com; 

2. Спасев Кирил од Свети Николе ул. „Вера Цири-
вири“ бр.9 тел.071 263 375. 

 
ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАТИКАТА 
 
1. Горан Тафчиоски од Скопје дипл. електро-ин-

форматика ул. „Страшо Пинџур“ бр.7-3/46 тел. 075 357 
649 и 02 3295 557. 

 
ОД ОБЛАСТА НА ГЕОЛОГИЈА И ХИДРОЛОГИЈА 
 
1. Петков Цветан дипл.рударски инженер од Скопје 

ул. „Авној“ бр.54/20 тел. 070 357 948 и 02 3295 184. 
 

20 ноември 2009 година      Основен суд Свети Николе  
  Свети Николе                            в.д. Претседател, 

                                     Зоран Ѓошев, с.р. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
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