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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1723. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно со 
член 1 и член 1а од Законот за помилување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), 
Претседателот на Република Македонија, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 2009 ГОДИНА – НАЦИОНАЛ-
НИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Веле Слободан Митаноски, од Маврови Анови 
2. Николче Јоцо Смилевски, од Битола 
3. Аисер Али Демирова, од Штип 
4. Александар Мичо Вељановски, од Скопје 
5. Ајнур Кемал Дестанов, од Штип 
6. Амет Изир Муфтаров, од с.Старо Балдовци 
7. Бујар Мемет Асани, од с.Сенокосе 
8. Игор Стојан Ивковиќ, од Скопје 
9. Игор Љубиша Ристовски, од Куманово 
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10. Мишаел Иљаз Мухединов, од Битола 
11. Нухи Афет Зимри, од Скопје 
12. Атанас Киро Радев, од Богданци 
13. Иванчо Дафче Ефремов, од Скопје 
14. Јовица Ласте Тодоровски, од Куманово 
15. Стојан Трајан Илачов, од с.Рич 
16. Самир Фејми Ибраимов, од Виница 
17. Исмаил Јашар Јашари, од с.Љубанци 
18. Ерион Фатмир Чолаку, од Растујан-Прњас, Ли-

браш – Република Албанија. 
 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. Бајрам Абаз Абазоски од с.Зајас, во траење од 6 

месеци 
2. Блажо Стојан Ангелов од с.Муртино, во траење 

од 6 месеци 
3. Горан Видан Стојковски од Куманово, во траење 

од 6 месеци 
4. Јовица Ванчо Арсов од с.Крупиште, во траење од 

6 месеци 
5. Љупчо Петар Даскаловски од с.Оптичари, во тра-

ење од 6 месеци 



Стр. 4 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јули 2009 
 

6. Мамет Џелил Ибраимоски од с.Канатларци, во 
траење од 9 месеци 

7. Мирослав Ѓуро Јакимовски од Скопје, во траење 
од 6 месеци 

8. Јордан Никола Јованчовски од с.Саса, во траење 
од 6 месеци 

9. Рахми Ерѓул Халил од Гостивар, во траење од 3 
месеци 

10. Сабие Зулфи Арслани од с.Сингелиќ, во траење 
од 1 година 

11. Сафет Фазли Небиоски од с.Алданци, во траење 
од 6 месеци 

12. Ќемал Сали Камбери од с.Џепчиште, во траење 
од 6 месеци 

13. Џелал Даип Лика од Тетово, во траење од 1 година 
14. Сашко Илија Петров од Штип, во траење од 4 

месеци 
15. Исеин Алит Бајрамоски од с.Велгошти, во трае-

ње од 3 месеци 
16. Веломир Наумче Несторовски од с.Долно Сед-

ларце, во траење од 3 месеци 
17. Ибраим Ѓулѓемен Узеиров од Скопје, во траење 

од 1 година 
18. Идриз Абедин Вејселов од Велес, во траење од 

6 месеци 
19. Љепосава Мирко Костова од Скопје, во траење 

од 5 месеци 
20. Љупче Трајан Димитриевски од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци 
21. Никола Методи Ценев од Радовиш, во траење 

од 4 месеци 
22. Сашо Гојо Стефановски од с.Кондово, во трае-

ње од 10 месеци 
23. Субријан Елас Абдулов од Кочани, во траење од 

6 месеци 
24. Александар Светозар Радески од Прилеп, во 

траење од 6 месеци 
25. Драган Зико Костов од Штип, во траење од 6 

месеци 
26. Љупчо Јован Атанасовски од Битола, во траење 

од 5 месеци 
27. Тоше Ванчо Коцев од Штип, во траење од 6 месеци 
28. Александар Дончо Алексов од с.Босилово, во 

траење од 5 месеци 
29. Благој Илчо Велков од Кочани, во траење од 4 

месеци 
30. Борко Ѓорѓи Пешевски од Скопје, во траење од 

4 месеци 
31. Гоце Фиданчо Серафимов од с.Таринци, во тра-

ење од 5 месеци 
32. Ернад Шукрија Махмутовиќ од с.Лажани, во 

траење од 4 месеци 
33. Здравко Цветко Стојковски од с.Моштица, во 

траење од 6 месеци 
34. Илија Стамат Кипровски од Скопје, во траење 

од 10 месеци 
35. Киро Васил Милов од Струмица, во траење од 3 

месеци 
36. Киро Ѓорги Темелков од с.Куклиш, во траење 

од 4 месеци 
37. Ридван Фаик Бајрами од с.Студеничани, во тра-

ење од 3 месеци 
38. Сетмир Васви Прој од Поградец – Република 

Албанија, во траење од 6 месеци 
39. Стојче Богдан Мемов од Кавадарци, во траење 

од 4 месеци 
40. Томе Димитар Јанески од Крушево, во траење 

од 3 месеци 
41. Димче Јордан Андреевски од Велес, во траење 

од 5 месеци 
42. Кирил Димитрија Кочевски од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци 
43. Ламбе Борис Арнаудов од Охрид, во траење од 

10 месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 07-447                                   Претседател 
28 јули 2009 година                на Република Македонија, 
           Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1724. 

Врз основа на член 72, став 1 и 2 од Законот за ви-
сокото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09 и 83/09), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, РАБОТАТА, НАЧИНОТ 
НА ОДЛУЧУВАЊЕ, МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПО-
СТАПКАТА, КРИТЕРИУМИТЕ И СТАНДАРДИ-
ТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕ-
ДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за организацијата, работата, начинот на одлучува-
ње, методологијата и постапката, критериумите и стан-
дардите за акредитација на Одборот за акредитација на 
високото образование на Република Македонија усвоен 
од Одборот за акредитација на високото образование 
на Република Македонија под бр. 1-12 од 10.07.2009 
година. 

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

 
     Бр. 19-1081/1                    Заменик на претседателот 
21 јули 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1725. 

Врз основа на член 11, став 1 точка 5 од Законот за 
јавни претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02 40/03, 49/06 и 22/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИ ПРОДАЖНИ 
ЕДИНЕЧНИ ЦЕНИ ПО МЕТАР КВАДРАТЕН 
НА СТАНОВИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на просечни продажни единечни цени по 
метар квадратен на становите наменети за продажба, 
донесена од Управниот Одбор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, под бр. 02-8335/49-2 на седница-
та одржана на 3.06.2009 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
     Бр. 19-2936/1                    Заменик на претседателот 
14 јули 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1726. 
Врз основа на член 54 став 2 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 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за информатичко општество му престанува 
користењето на движната ствар: 

- патничко моторно возило,  
Марка:   Хјундаи 
Тип:   Акцент 
Регистарски број:  ОХ 311-БЈ 
Број на шасија: KNHCG41FPYU027341. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на трај-

но користење на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија без надоместок. 

 
Член 3 

Министерот за информатичко општество склучува 
договор со директорот на Службата за општи и заед-
нички работи при Владата на Република Македонија, 
за правата и обврските за движната ствар од член 1 на 
оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-3305/1               Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година           на Владата на Република 
    Скопје           Македонија,  
                  м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1727. 

Врз  основа  на  член  26  од  Законот  за  рибарство   
и  аквакултура ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 7/08), Владата на Република  Македонија,  
на  седницата одржана  на 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО 

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја на рибите од риболовното подрачје Преспанско Езе-
ро. 

Рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро 
се даваат на концесија за период од шест години. 

2. Право на поединечно учество на конкурсот имаат 
домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Преспанско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за шест години изнесува мини-
мум 10.752.000,00 (десет милиони седумстотини педе-
сет и две илјади) денари или 1.792.000,00 (еден милион 
седумстотини деведесет и две илјади) денари на го-
дишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- висина на надомест     40 бодови 
- инвестиции        30 бодови 
- број на вработени      30 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
5. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на оваа одлука, 
предлог план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на риболовното подрачје Преспан-
ско Езеро. 

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од пет дена од денот на објавување на јав-
ниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архи-
вата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

8. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

10. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

11. Јавниот конкурс ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Македонија", во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 19-3439/1              Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје       Македонија,  
             м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1728. 

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 
аквакултура ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 07/08), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА 
РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 

 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја на рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро. 
Рибите од  риболовното подрачје  Дојранско Езеро   

се даваат   на концесија за период од шест години. 



Стр. 6 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 јули 2009 
 

2. Право на поединечно учество на конкурсот   има-
ат домашни и странски правни лица кои ги исполнува-
ат следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

3. Правните лица кои ќе конкурираат за концесија 
на рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро на 
просторот од Топлец, преку Цилево ловиште и  Стар 
Дојран  во период од почеток на месец ноември до крај 
на месец март задолжително вршат риболов на тради-
ционален начин – лов со употреба на "мандри" и кор-
морани со старите традиционални дојрански чамци 
(кораби) и риболовен алат – мрежи, согласно моделот 
на стопанисување утврден во риболовната основа. 

4. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Дојранско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за  шест години изнесува мини-
мум 7.980.000,00 (седум милиони деветстотини и осум-
десет) денари или 1.333.000,00 (еден милион триста и 
триесет илјади) денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- висина на надомест     40 бодови 
- инвестиции        30 бодови 
- број на вработени      30 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните правни лица кон понудата на 

овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на оваа одлука, 
предлог план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на риболовното подрачје Дојран-
ско Езеро. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од пет дена од денот на објавување на јав-
ниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архи-
вата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на него-
вото објавување вклучувајќи го и денот на објавување-
то. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

12. Јавниот конкурс ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Македонија", во најмалку две јавни 
гласила и на web - страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

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

 
Бр. 19-3439/2        Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година          на Владата на Република 
    Скопје         Македонија,  
             м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1729. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 07/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО  

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-
ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на целиот брег на Дојранското Езеро со   
исклучок на просторот околу мандрите наменети за 
стопански риболов. 

Рибите од рекреативната зона на Дојранското Езеро 
се даваат на концесија за период од шест години. 

2. Право на поединечно учество на конкурсот имаат 
риболовни здруженија и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои исполнуваат следните општи услови: 

- да имаат минимум 100 (сто) члена; 
- да преземаат мерки за на порибување и да вршат 

заштита; 
- да имаат најмалку еден вработен рибочувар и 
- да имаат договор за порибување со репроцентар. 
3. Доколку на конкурсот учествуваат вршителите 

на туристичка дејност, покрај доказите за алинеите 2 и 
3 од оваа точка, треба да достават и мислење за стопа-
нисување (организирање на рекреативен риболов) на 
односната рекреативна зона од единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓаат. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- број на членови;         80 бодови 
- предлог план за организирање рекреативен 
риболов;            20 бодови 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 

конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог 
план за вршење рекреативен риболов и предлог план за 
инвестиции. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува   комисија формирана од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од пет дена од денот на објавување на јав-
ниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архи-
вата  на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 
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9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-
то објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
еден субјект. 

12. Јавниот конкурс ќе се објави во "Службен вес-
ник на  Република Македонија", во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

13. Оваа одлука влегува  во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 19-3439/3         Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија,  
             м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1730. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 07/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО  

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона на целиот брег на Преспанското Езеро. 

Рибите од рекреативната зона на Преспанското Езе-
ро се даваат на концесија за период од шест години. 

2. Право на поединечно учество на конкурсот имаат 
риболовни здруженија и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои исполнуваат следните општи услови: 

- да имаат минимум 100 (сто) члена; 
- да преземаат мерки за на порибување и да вршат 

заштита; 
- да имаат најмалку еден вработен рибочувар и 
- да имаат договор за порибување со репроцентар. 
3. Доколку на конкурсот учествуваат вршителите 

на туристичка дејност, покрај доказите за алинеите 2 и 
3 од оваа точка, треба да достават и мислење за стопа-
нисување (организирање на рекреативен риболов) на 
односната рекреативна зона од единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се наоѓаат. 

4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 
риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: 

- број на членови;       80 бодови 
- предлог план за организирање рекреативен 
риболов;          20 бодови 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 

6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог 
план за вршење рекреативен риболов и предлог план за 
инвестиции. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува  комисија формирана од министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од пет дена од денот на објавување на јав-
ниот конкурс и истата ќе може да се  подигне од архи-
вата   на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото 
објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
еден субјект. 

12. Јавниот конкурс ќе се објави во "Службен вес-
ник на Република Македонија", во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

13. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во   “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-3439/4          Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година            на Владата на Република 
    Скопје       Македонија,  
             м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1731. 

Врз основа на член 54-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 

– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ИДРИЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 1.500 ќебиња. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Казнено – поправ-
ната установа Идризово. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Казнено – поправната установа Идризово со 
кој се уредуваат правата и обврските на движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
   
     Бр. 19-3474/1                      Заменик на претседателот 
21 јули 2009 година                на Владата на Република 
          Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1732. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 21.07.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА  

ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во вежбовна активност „Балканска 

поддршка на мирот-Balkan Peace Support CPX“ (во на-
тамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одр-
жи во Истанбул, Република Турција, во период од 4 до 
10 декември 2009 година, се испраќаат тројца офицери 
(еден потполковник и двајца мајори), припадници на 
постојниот состав на армијата на Република Македони-
ја и Здружената оперативна команда. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната  активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана односно Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 

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

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

 
  Бр.19-3477/1                    Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година            на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
                          м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 
1733. 

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.07.2009 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „LOGEX 09“ 

 
I. Се одобрува влегување и престојување на стран-

ски вооружени сили на територијата на Република Ма-
кедонија наведени во точка II од оваа одлука, заради 
учество во вежбовна активност „LOGEX 09“ (во ната-
мошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи 
во периодот од 12 до 23 октомври 2009 година, во ка-
сарна Страшо Пинџур во Петровец, Скопје. 

II. Во вежбовната активност ќе земат учество: 
1. Во својство на учесници: 
– десет припадници на вооружените сили на САД и 
– по 15 припадници на вооружените сили на Репуб-
лика Албанија и Република Хрватска. 
2. Во својство на набљудувачи по еден припадник 

на вооружените сили на Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Грузија, Украина, Данска, Велика Британија, Ка-
нада, Словенија, Турција, СР Германија и Словачка. 

III. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат сместувањето, ис-
храната и логистичката поддршка за учесниците во 
вежбовната активност ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија, а финансиските 
трошоци за транспортот до Република Македонија се 
на товар на земјите чии претставници ќе учествуваат 
на вежбовната активност. 

IV. Подготовките и организацијата на единиците на 
армиите учеснички во вежбовната  активност, ќе ги из-
вршат армиите на земјите чии претставници ќе учес-
твуваат во вежбовната активност, како и Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, односно 
Генералштабот на Армијата на Република Македонија. 

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

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
  Бр.19-3478/1                     Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година            на Владата на Република  
      Скопје                                        Македонија, 
                          м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 
1734. 

Врз основа на член 54 став 2 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 21.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 

- две службени кучиња од машки пол од расата 
„Белгиски овчар“ - Малино, на возраст до една година. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за внатрешни работи.  

Член 3 
Министерот за одбрана склучува договор со мини-

стерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат права-
та и обврските на движните ствари од член 1 на оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-3444/1          Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година             на Владата на Република 
    Скопје       Македонија,  
             м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1735. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06,  
115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 21.07.2009 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 
1. Во Решението за именување на раководители и 

членови на Меѓуресорското тело за рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/07), во точката 1 во потточката а) зборовите: „Перо 
Димшоски, заменик на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство“, се заменуваат со зборо-
вите: „Бесир Јашари, државен секретар во Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство“. 

Во потточката б) алинејата 1 се менува и гласи: 
„- Ванчо Димитриев, директор на Државниот инс-

пекторат за земјоделство, Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство.“ 

- Алинејата 11 се менува и гласи: 
„- Валентина Митева, раководител на Одделение за 

наука, истражување и советодавни услуги.“ 
- Алинејата 12 се менува и гласи: 
„- Јордан Кузмановски, директор во Агенцијата за 

поттикнување на развојот на земјоделството.“ 
- Алинејата 13 се менува и гласи: 
„-Перица Врбовски, помлад соработник во Кабине-

тот на заменик на претседателот за економски праша-
ња во Владата на Република Македонија.“ 

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

 
Бр. 19-3386/1        Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година         на Владата на Република 
    Скопје       Македонија,  
           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1736. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната Спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Ма-
кедонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.18/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21.07.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН КООРДИНА-
ТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕ-
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТ-
ПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА  

УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За Надлежен координатор за акредитација во си-

стемот на децентрализирано управување со претпри-
стапните фондови од Европската Унија за Република 
Македонија се именува м-р Зоран Ставрески, заменик 
претседател на Владата и министер за финансии. 

2.  Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението за именување на Надлежен коорди-
натор за акредитација во системот на децентрализира-

но управување со претпристапните фондови од Европ-
ската Унија за Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 50/08). 

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

 
Бр. 19-3777/1         Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година           на Владата на Република 
    Скопје       Македонија,  
             м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1737. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  
ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА – ДЕМИР ХИСАР 

 
1. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Демир 
Хисар се именуваат: 

- Николче Стефковски 
- Тихомир Пауновски 
- Надица Пејковска 
- Васко Илиев. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Психијатри-
ска болница – Демир Хисар, на досегашните членови 
на Управниот одбор 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. 33-292/3                       Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                   на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1738. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ 
 
1. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш се име-
нуваат: 

- Наце Димитриев 
- Мите Коцев 
- Билјана Стевчева. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом - Радовиш, на досегашните членови на Управниот 
одбор им престанува мандатот. 
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3. Ова рeшение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
      Бр. 33-1084/2                     Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1739. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 7 јули 2009 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ  МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КУМАНОВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – Ку-
маново се именуваат: 

претставник од Советот на општината  
- Усули Бекири 
 претставник од редот на стручните работници во 

Центарот  
- Наташа Трајковска. 
 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 33-3504/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1740. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 јули 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРИВА ПА-

ЛАНКА 
 
1. Кире Дејановски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник од Советот на оп-
штината  на Јавната установа Меѓуопштински центар 
за социјална работа – Крива Паланка .  

2. Далибор Станојковски се именува за член на 
Управниот одбор -претставник од Советот на општина-
та на Јавната установа Меѓуопштински центар за соци-
јална работа – Крива Паланка.  

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

 
      Бр. 33-3505/1                   Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1741. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 јули 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА –ВАЛАНДОВО 
 
1. Драги Петков се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор - претставник од Советот на општи-
ната на Јавната установа Центар за социјална работа – 
Валандово.  

2. Тања Тунгелова - Кимова се именува за член на 
Управниот одбор -претставник од Советот на општина-
та на Јавната установа Центар за социјална работа –Ва-
ландово.  

3.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  
     
   Бр. 33-3506/1                         Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                   на Владата на Република 
       Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1742. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 јули 2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ        
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА – ДЕМИР ХИСАР 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник од ре-

дот на стручните работници на Јавната установа Цен-
тар за социјална работа – Демир Хисар се именува  
Трајче Апостоловски, стручен работник 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. 33-3507/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1743. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005,  111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ 
 
1. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани се име-
нуваат: 

- Слободан Шутиновски  
- Наташа Мурчевска 
- Димче Парталовски 
- Елена Угриновска. 
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2. Со именувањето на новите членови на Управниот 
одбор -претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом – Вевчани, на досегашните членови на Управниот 
одбор 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. 33-3508/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1744. 

Врз основа на член 19 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - 

СКОПЈЕ 
 

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со пасиштата – Скопје се име-
нува Бејхан Мехмедов. 

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија .“   
     
     Бр. 33-3512/1                     Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1745. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  

ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Перица Голомеиќ се разрешува од должноста  

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ   Универзитетска  клиника за клиничка биохе-
мија – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ   Универзитетска  клиника за клиничка 
биохемија – Скопје се именува Есад Куртановиќ. 

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

 
      Бр. 33-3513/1                   Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1746. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 7 
јули 2009 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

„СТУДЕНЧИЦА“ – СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови  на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчи-
ца“- Скопје се разрешуваат: 

- Добре Никовски 
- Димче Наумовски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје се 
именуваат: 

 - Слободан Лаковски 
 - Афродита Берaт. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 33-3514/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1747. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2009 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС 

„ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално -финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за извршување на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ - Пробиштип, се именува Ернад Цамиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија .“  
      
      Бр. 33-3515/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1748. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2009 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“  

- БИТОЛА  
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално – финансиското работење на Јавното прет-
пријатие „Стрежево“ – Битола се именува Стерјо Ко-
стовски. 

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

 
      Бр. 33-3516/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1749. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО -ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално -финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за управување и заштита на повеќенаменско-
то подрачје „Јасен“ – Скопје  се именуваат: 

- Димитар Поповски 
- Аки Акиов. 
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 33-3517/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1750. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96; 6/2002; 40/2003; 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 7 
јули 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“  

- СКОПЈЕ 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално – финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми „Македонски шу-
ми“ – Скопје се именува Рамадан Сенад. 

2. Ова решение влегува во сила со денот објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
    
      Бр. 33-3518/1                     Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1751. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД  

„13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Александар Стојковски се разрешува од должно-

ста член на Управниот одбор - претставник на основа-
чот на  ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ – Скоп-
је. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на  ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ – 
Скопје се именува Никола Михајловски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  
    
      Бр. 33-3520/1                     Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1752. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА  

„Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ - БИТОЛА 
 
1. Се разрешува Љубчо Митревски од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 
на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ – 
Битола. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Панов-
ски“ – Битола се именува Џеваир Шерифова. 

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

 
      Бр. 33-3521/1                      Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                   на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1753. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија  на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО 

 
1. Маја Насковска се разрешува од должноста  член 

на Управниот одбор-претставник на основачот на  ЈЗУ 
Општа болница – Куманово. 

2. За член на Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на  ЈЗУ Општа болница – Куманово се имену-
ва Демирали Мерџан. 

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

 
      Бр. 33-3522/1                     Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1754. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕМИР ХИСАР 
 
1. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар се 
именуваат: 

- Соња Наумовска 
- Ромео Матевски 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен 
дом –Демир Хисар, на досегашните членови на Управ-
ниот одбор им престанува мандатот. 

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

 
      Бр. 33-3523/1                   Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1755. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија,  на седницата одржана на 7 
јули 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕ-
ЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ 

 
1. За  член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие  за управување и заштита на повеќенаменското 
подрачје „ЈАСЕН“-Скопје се именува Стојан Донев. 

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

 
      Бр. 33-3525/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1756. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95,10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија  на седницата одржана на 7 јули 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ПРИЛЕП 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на  ЈЗУ Центар за јавно здравје – Прилеп се 
именува Миле Желчевски. 

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

 
      Бр. 33-3557/1                    Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1757. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 24 февруари  2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК  НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РЕСЕН 

 
1. Се разрешува  Благоја Наумовски од должноста 

член на Управниот одбор – претставник  на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом – Ресен. 

2. За член на Управниот одбор – претставник  на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Ресен се именува  
Мирјана Нечовска. 

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

 
      Бр. 33-1030/1                    Заменик на претседателот 
24 февруари 2009 година       на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1758. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 24 февруари 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН  НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК  НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ПРИЛЕП 

 
1. Се разрешува Катерина Танеска од должноста 

член на Управниот одбор – претставник  на основачот 
на ЈЗУ Општа болница – Прилеп. 

2. За член на Управниот одбор – претставник  на ос-
новачот на ЈЗУ Општа болница – Прилеп се именува  
Александар Настовски. 

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

 
      Бр. 33-1032/1                    Заменик на претседателот 
24 февруари 2009 година       на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1759. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95,10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија  на седницата одржана на 24 февруари 2009 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  

НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПРИЛЕП 
 
1. Миле Желчевски се разрешува од должноста  

член на Управниот одбор-претставник на основачот на  
ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп. 

 2. За член на Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на  ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп се именува 
Лидија Митева. 

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

 
      Бр. 33-1033/1                    Заменик на претседателот 
24 февруари 2009 година       на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1760. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 мај 
2009 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – 

КРАТОВО 
 
1.За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Центар за социјална работа – Кратово се именува-
ат: 

претставници на основачот 
- Маја Ивановска 
- Горан Колевски 
- Игор Смиљковски 
претставник од редот на стручните работници во 

Центарот  
- Лиле Мишевска,  социјален работник 
претставник од Советот на општината  
- Николчо Ѓеоргиев, вработен во ЈЗУ Здравствен 

дом – Кратово. 
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 33-293/2                       Заменик на претседателот 
28 мај 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1761. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  28 мај 
2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – 

ДЕМИР ХИСАР 
 
1.За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Центар за социјална работа –Демир Хисар се име-
нуваат: 

претставници на основачот 
- Васко Младеновски 

- Љиљана Ендековска 
- Александра Спировска 
претставник од Советот на општината  
- Благоја Гроздановски, вработен во JЗУ „Психија-

триска болница“ – Демир Хисар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 33-425/2                    Заменик на претседателот 
28 мај 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1762. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 мај 
2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИН-
СКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –КРИВА  

ПАЛАНКА  
1.Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа –Крива Паланка се разрешуваат: 

- Стојанче Младеновски 
- Ацо Младеновски 
- Бобан Николовски 
- Олгица Ристовска 
- Свето Ангеловски. 
2.За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа –Кри-
ва Паланка се именуваат: 

претставници на основачот 
- Миле Стаменковски  
- Горица Станковска  
- Слаѓана Станојкоска 
претставник од Советот на општината  
- Кире Дејановски 
претставник од редот на стручните работници во 

Центарот  
- Стојча Тодоровски,  социјален работник. 
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“         
       Бр. 33-2715/1                     Заменик на претседателот 
28 мај 2009 година                    на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1763. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 28 мај 
2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШ-
ТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БАЊА БАНСКО,  

СТРУМИЦА 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавната установа Завод за заштита и рехабилитација 
Бања Банско, Струмица се разрешуваат: 
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- Кирил Атанасов 
- Тања Достинова Запрова 
- Ванчо Новаков 
- Васил Зимбаков 
- Љубица Ангелова. 
2.За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско, 
Струмица се именуваат: 

 претставници на основачот 
- Васе Ѓоргиев 
- Зоран Пакетов 
 претставници од редот на стручните работници во 

установата 
- Стојанка Изова, дефектолог 
- Елена Атанасова, медицинска сестра. 
3.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
       Бр. 33-2716/1                     Заменик на претседателот 
28 мај 2009 година                    на Владата на Република 
          Скопје                                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1764. 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 мај 
2009 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –  

ВАЛАНДОВО 
 
1.За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Центар за социјална работа - Валандово се имену-
ваат: 

   претставници на основачот 
- Сика Кабурова 
- Андромахе Милошевска 
- Велика Дорбојкова 
претставник од редот на стручните работници во 

Центарот  
- Павлина Шунтова 
 претставник од Советот на општината  
- Драги Петков. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  
    
    Бр. 33-2717/1                     Заменик на претседателот 
28 мај 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1765. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 28 мај 2009 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРАТОВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници  на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Кратово се разрешуваат: 

- Јонче Ефремов 
- Горан Крстевски 
- Игор Смиљковски 
- Даниела Стојкова. 
2. За членови на Управниот одбор – претставници  

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово се име-
нуваат: 

- Иванче Спасовски 
- Даниела Филиповска 
- Даниела Пешева 
- Викторија Милошевска Георгиевска. 
 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  
     
     Бр. 33-2720/1                     Заменик на претседателот 
28 мај 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1766. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007 и 77/2008), Владата на Република Ма-
кедонија,  на седницата одржана на 28 мај  2009 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 

ПРИЛЕП 
 
1. Се разрешува Горан Кузевски од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 
Завод за здравствена заштита – Прилеп. 

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

 
       Бр. 33-2728/1                     Заменик на претседателот 
28 мај 2009 година                    на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1767. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.07.2009 година, издава  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА  СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на ул. „Кузман Јосифовски“ 
бр. 7 во Прилеп. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на 
кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 
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- 50% од износ, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точ-
ка се врши во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

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

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

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

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

Бр. 19-3451/1          Заменик на претседателот  
21 јули 2009 година            на Владата на Република 

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

__________ 
1768. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Сл. весник на Република Македо-
нија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.07.2009 година, одобри  

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БРОЈ 19-5085/1 ОД 22.08.2007 ГОДИНА, ИЗДА-

ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИ-
ЗАМ И УСЛУГИ „К.А.К“ ДООЕЛ  СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕ-
ЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА ВО 
ХОТЕЛ „ЕПИНАЛ“ ВО БИТОЛА НА УЛ. „МАРШАЛ  

                                    ТИТО“ ББ 
 
1. Во  Лиценцата под број 19-5085/1 од 22.08.2007 годи-

на, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услу-
ги „К.А.К“ ДООЕЛ Скопје, за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3, број 
„40“ се заменува со број „41“. 

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

 
Бр. 19-3486/1         Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година           на Владата на Република 
    Скопје        Македонија,  
          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1769. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.07.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-1541/1 ОД 14.04.2009 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„АПЕКС МК“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ  

КЛУБ 

1. Во Лиценцата под број 19-1541/1 од 14.04.2009 
година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„АПЕКС МК“ ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 
бројот „16“ се заменува со бројот „24“. 

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

 
Бр. 19-3487/1        Заменик на претседателот  

21 јули 2009 година          на Владата на Република 
    Скопје         Македонија,  
             м - р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1770. 

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05, 137/07 и 91/09), мини-
стерот за транспорт и врски донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАН-
ДАРДИ И НОРМАТИВИ  ЗА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во  Правилникот за стандарди и нормативи за  ур-

банистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
78/06,140/07 и 12/09), во член 28 став 3), во класата на 
намени „ Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА “, во алинеја 
1 по зборовите: „ботанички бавчи“,  се додаваат зборо-
вите:  „тревнати терени за рекреација “. 

Во  алинеја 3  по точката се додава нова реченица 
која гласи: 

 „Површините за спорт, рекреација и забава на 
отворено може да бидат без трибини или со трибини на 
природни или планирани земјани  косини најмногу за 
3000 посетители“.   

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 02-8080/2  
24 јули 2009 година               Министер, 

    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1771. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2620/1 од 01-07-2008 година 
против Киро Ќучук АД Велес, на седницата одржана 
на ден 29-06-2009 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека "Киро Ќучук” АД-произ-

водство и промет со градежни материјали-Велес (Цело-
сен назив), Киро Ќучук-АД-Велес (Скратен назив), со  
Седиште: ул. „Раштански пат“ бр. бб Велес, ЕМБС: 
4024044 и  Единствен даночен број: 4004955106644, 
сторило прекршок со несторување, при тоа не ги ис-
полнило обврските како акционерско друштво со по-
себни обврски за известување кои се однесуваат на до-
ставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
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правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1,2, 4 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекрз-
шок од член 242 став 1 точка 4 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Киро Ќучук АД Велес во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1846/2           Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1772. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2616/1 од 01-07-2008 година 
против Жито Полог АД Тетово, на седницата одржана 
на ден 29-06-2009 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за производство 

на мелнички пекарски и други производи и промет на 
мало и големо “Жито Полог” АД-Тетово (Целосен на-
зив), Жито Полог АД-Тетово(Скратен назив), со             
седиште на ул. Маршал Тито бр.134, Тетово, ЕМБС: 
4037634 и Единствен даночен број: 4028987116516 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1,2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 4 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Жито Полог АД Тетово во рок од 
30 дена по приемот на ова решение да  постапи  соглас-
но одредбите на  член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1839/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година              Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1773. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2489/1 од 18-06-2008 година 
против Реплек АД Скопје, на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за медицинско 

снабдување увоз-извоз Реплек АД Скопје (Целосен на-
зив), Реплек АД Скопје (Скратен назив), Седиште: Ул. 
Козле бр. 188 Скопје-Карпош, ЕМБС: 4069927,             
Единствен даночен број: 4030977260290 сторило пре-
кршок со несторување, при тоа навремено и целосно не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1,  член 157 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 155 
став 1. член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точките 
1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 2  и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1842/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година                 Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1774. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка бр.07-2488/1 од 18-06-2008 година против 
Охридска Банка АД Охрид, на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Охридска Банка АД Охрид 

(Целосен назив), Охридска Банка (Скратен назив), со 
седиште на Булевар Македонски Просветители бр. 19 
Охрид, ЕМБС: 5004756 и Единствен даночен број: 
4020995106987, сторило прекршок со несторување, при 
тоа навремено и целосно не ги исполнило обврските 
како акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на годишен извештај за 
неговите финансиски резултати, правниот статус и ра-
ботењето; објавување на резиме на ревидиран годишен 
извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и 
на доставувањето на примерок од својот годишен изве-
штај во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1845/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1775. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност, а во врска со член 162 од Законот за хартии 
од вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 53 став 2, член 59, член 64 и 
член 84 од Законот за прекршоците (Службен весник 
на РМ број 62/2006), Комисијата за хартии од вредност 
постапувајќи по барањето бр. 07-2468/1 од 18-06-2008 
година за поведување прекршочна постапка против 
Автотранспорт “ПРОЛЕТЕР” АД Скопје, на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОТФРЛА Барањето за поведување прекршоч-

на постапка бр. 07-2468/1 од 18-06-2008 година против 
Автотранспорт “ПРОЛЕТЕР” АД Скопје-во стечај (Це-
лосен назив), Пролетер АД Скопје-во стечај (Скратен 
назив), со  седиште на ул. 516 бр. 4, ЕМБС: 4186605 и 
Единствен даночен број: 4030990100790, за сторен пре-
кршок согласно член 242  став 1 од Законот за хартии 
од вредност, а поради непостапување согласно член 
154 став 1, член 155 став 1,  член 157 став 1 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

 
      Бр. 07-1833/3         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1776. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006),, а во врска со член 154 
став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност 
постапувајќи по барањето за поведување прекршочна 
постапка бр.07-2480/1 од 18-06-2008 година против ДГ 
Бетон АД Скопје, на седницата одржана на ден 29-06-
2009 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за градежништво Бе-

тон Акционерско друштво Скопје(Целосен назив), ДГ Бе-
тон АД Скопје (Скратен назив), Седиште: Ул. Јуриј Гага-
рин бр. 15 Скопје-Карпош, ЕМБС: 5079888 и Единствен да-
ночен број: 4030995230500, сторило прекршок со нестору-
вање, при тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се однесу-
ваат на доставувањето до Комисијата за хартии од вредност 
на годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овласте-
ниот ревизор и на доставувањето на примерок од својот го-
дишен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1,2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, и за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии 
од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИ-
ЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува ДГ Бетон АД Скопје во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“.  
      Бр. 07-1851/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1777. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка бр.07-2487/1 од 18-06-2008 година против Жито 
Вардар АД Велес, на седницата одржана на ден 29-06-
2009 година донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за производство и 

промет на млинарско пекарски производи и сточна 
храна Жито Вардар АД увоз извоз Велес(Целосен на-
зив), Жито Вардар АД Велес (Скратен назив), со седи-
ште на ул. Моша Пијаде бр. 2 Велес, ЕМБС: 4025547 и 
Единствен даночен број: 4004989100238, сторило пре-
кршок со несторување, при тоа навремено и целосно не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Жито Вардар АД Велес во рок од 
30 дена по приемот на ова решение да  постапи  соглас-
но одредбите на член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1841/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1778. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка бр.07-2486/1 од 18-06-2008 година против Жи-
вино Комерц АД Штип, на седницата одржана на ден 
29-06-2009 година донесе   

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека Живинарска Фарма Живино 

Комерц АД Штип(Целосен назив), Живино Комерц АД 
Штип (Скратен назив) со седиште: ул. Рибник бр. бб 
Штип,  ЕМБС: 4543831, единствен даночен број: 
4029993100202 сторило прекршок со несторување, при 
тоа навремено и целосно не ги исполнило обврските 
како акционерско друштво со посебни обврски за изве-
стување кои се однесуваат на доставувањето до Коми-
сијата за хартии од вредност на годишен извештај за 
неговите финансиски резултати, правниот статус и ра-
ботењето; објавување на резиме на ревидиран годишен 
извештај заедно со мислење на овластениот ревизор и 
на доставувањето на примерок од својот годишен,  три-
месечен и тековен извештај во законски предвидените 
рокови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, 
член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии 
од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Живино Комерц АД Штип во рок 
од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  сог-
ласно одредбите на член 155 став 1 и член 160 став 1 
од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

      Бр. 07-1835/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1779. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка бр.07-2478/1 од 18-06-2008 година против Град-
ски Трговски Центар АД Скопје, на седницата одржана 
на ден 29-06-2009 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Градски Трговски Центар-

Акционерско друштво за издавање на деловен простор 
под закуп (Целосен назив),Градски Трговски  Центар 
(Скратен назив), со седиште: кеј 13 Ноември бр. Кула 2 
Скопје- Центар, ЕМБС: 5117763 и Единствен даночен 
број: 4030996238564, сторило прекршок со несторува-
ње, при тоа навремено и целосно не ги исполнило об-
врските како акционерско друштво со посебни обврски 
за известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и на доставувањето на примерок од својот годишен 
извештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува ГТЦ АД Скопје во рок од 30 дена 
по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите на член 155 став 1 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

      Бр. 07-1847/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1780. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(Службен весник на РМ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка бр.07-2474/1 од 18-06-
2008 година против Велеспром АД Велес, на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за производство, 

трговија и услуги Велеспром АД Велес (Целосен на-
зив), Велеспром АД Велес (Скратен назив), со             
седиште: Ул. Илинденска бр. бб Велес, ЕМБС: 
4024281 и Единствен даночен број: 4004976107098, 
сторило прекршок со несторување, при тоа навремено 
и целосно не ги исполнило обврските како акционер-
ско друштво со посебни обврски за известување кои 
се однесуваат на доставувањето до Комисијата за хар-
тии од вредност на годишен извештај за неговите фи-
нансиски резултати, правниот статус и работењето; 
објавување на резиме на ревидиран годишен извештај 
заедно со мислење на овластениот ревизор и на доста-
вувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, 
член 155 став 1,   член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1. жлен 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 2  и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1843/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1781. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка бр.07-2475/1 од 18-06-2008 година против ГД -
Тиквеш АД Кавадарци, на седницата одржана на ден 
29-06-2009 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека АД за земјоделско произ-

водство ГД-Тиквеш експорт-импорт АД Кавадарци(Це-
лосен назив), ГД-Тиквеш АД Кавадарци(Скратен на-
зив), Седиште: Ул. 29 Ноември бр.5 Кавадарци, ЕМБС: 
5275865 и Единствен даночен број:4011999112397, сто-

рило прекршок со несторување, при тоа навремено и 
целосно не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на тримесечен и тековен извештај во закон-
ски предвидените рокови, годишен извештај за негови-
те финансиски резултати, правниот статус и работење-
то; објавување на резиме на ревидиран годишен изве-
штај заедно со мислење на овластениот ревизор и на 
доставувањето на примерок од својот годишен изве-
штај во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност претставува 
прекршок од член 242 став 1 точките 4 и 6 од Законот 
за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 4 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува ГД Тиквеш АД Кавадраци во рок 
од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  сог-
ласно одредбите на член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1848/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1782. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка бр.07-2469/1 од 18-06-2008 година против Ауто-
македонија АД Скопје, на седницата одржана на ден 
29-06-2009 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за внатрешен и 

надворешен промет Аутомакедонија АД Скопје (Цело-
сен назив),  Аутомакедонија АД Скопје(Скратен на-
зив), со седиште: Ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр. 20 
Скопје-Центар, ЕМБС: 4058097 и Единствен даночен 
број: 40309472622832, сторило прекршок со несторува-
ње, при тоа навремено и целосно не ги исполнило об-
врските како акционерско друштво со посебни обврски 
за известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и на доставувањето на примерок од својот годишен 
извештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2,  и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
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кршок од член 242 став 1 точка 2 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

      Бр. 07-1844/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1783. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2465/1 од 18-06-2008 година 
против АД Пелагонија Скопје , на седницата одржана 
на ден 29-06-2009 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво за 
градежништво “ПЕЛАГОНИЈА”Скопје (Целосен на-
зив), АД ПЕЛАГОНИЈА Скопје(Скратен назив), со се-
диште: Ул. Вељко Влаховиќ бр. 2 Скопје, ЕМБС: 
4056124 и Единствен даночен број: 4030951262235 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1,2, 4 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекрз-
шок од член 242 став 1 точка 4 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува АД Пелагонија Скопје во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

      Бр. 07-1838/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1784. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со  член 157 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, Ко-
мисијата за хартии од вредност постапувајќи по бара-
њето за поведување прекршочна постапка бр.07-2464/1 
од 18-06-2008 година против Џумајлија АД Лозово, на 
седницата одржана на ден 29-06-2009 година донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Агрокомбинат Џумајлија 

АД Лозово(Целосен назив), Џумајлија АД Лозово 
(Скратен назив), со седиште: Лозово, ЕМБС: 4194381 и 
Единствен даночен број: 4025990102950 сторило пре-
кршок со несторување, при тоа не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и на доставувањето на примерок од својот годи-
шен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 157 
и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност претставува 
прекршок од член 242 став 1 точките 1,2, 4 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член  242 став 1 точка 4 и за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНК-
ЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Џумајлија АД Лозово во рок од 30 
дена по приемот на ова решение да  постапи  согласно 
одредбите на  член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1840/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1785. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2467/1 од 18-06-2008 година 
против Арцелормиттал (ЦРМ) АД Скопје, на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво за 

производство и промет со производи на црна металур-
гија-ладно валан, поцинкуван и пластифициран лим 
Скопје (Целосен назив), Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) 
АД Скопје(Скратен назив), со седиште: Ул. 16 Маке-
донска бригада бр. 18 Скопје-Гази Баба, ЕМБС: 
51166187 и Единствен даночен број: 4030997270720 
сторило прекршок со несторување, при тоа навремено 
и целосно не ги исполнило обврските како акционер-
ско друштво со посебни обврски за известување кои се 
однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии 
од вредност на годишен извештај за неговите финанси-
ски резултати, правниот статус и работењето; објавува-
ње на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и на доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1,    член 
157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  
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2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1. жлен 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 4  и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД 
Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да  
постапи  согласно одредбите на член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1849/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1786. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, ,член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2466/1 од 18-06-2008 година 
против Арцелормиттал (ХРМ) АД Скопје, на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Арцелормитал Скопје 

(ХРМ)Акционерско друштво за производство и промет 
со производи на црна металургија-топловалани траки 
Скопје (Целосен назив), Арцелормиттал Скопје (ХРМ) 
АД Скопје(Скратен назив), со седиште на Ул. 16 Маке-
донска бригада бр. 18 Скопје-Гази Баба, ЕМБС: 
51662217 и Единствен даночен број: 4030997270747 
сторило прекршок со несторување, при тоа навремено 
и целосно не ги исполнило обврските како акционер-
ско друштво со посебни обврски за известување кои се 
однесуваат на доставувањето до Комисијата за хартии 
од вредност на годишен извештај за неговите финанси-
ски резултати, правниот статус и работењето; објавува-
ње на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и на доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1,  член 
157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1. жлен 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 4  и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД 
Скопје во рок од 30 дена по приемот на ова решение да  
постапи  согласно одредбите на член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1850/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1787. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 156, член 157, член 158 и член 
160 став 1  од Законот за хартии од вредност, Комиси-
јата за хартии од вредност постапувајќи по барањето за 
поведување прекршочна постапка број 07-3277/1 од 18-
01-2008 година против Акционерско друштво фабрика 
за опрема и преносници МЗТ ФОП АД Скопје и Реше-
нието на Основен суд Скопје 1 Скопје-Оддел за прекр-
шоци, на седницата одржана на ден 29-06-2009 година 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво фа-

брика за опрема и преносници МЗТ ФОП АД Скопје 
(Целосен назив), МЗТ ФОП АД Скопје (скратен назив), 
Седиште: улица Перо Наков бб, Скопје, ЕМБС 4137582 
сторило прекршок со несторување, при тоа не ги ис-
полнило обврските како акционерско друштво со по-
себни обврски за известување кои се однесуваат на до-
ставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор; доставување на полугодишен изве-
штај, доставување на тримесечни финансиски изве-
штаи за првото и третото тромесечие од 2007 година, 
тековни соопштенија и материјали за акционерски со-
бранија и на доставувањето на примерок од својот го-
дишен,  тримесечен и тековен извештај во законски 
предвидените рокови, регулирани со одредбите на член 
154 став 1, член 155 став 1, член 156, член 157, член 
158 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 156, член 157, член 158 и член 160 став 
1 од Законот за хартии од вредност претставува прекр-
шок од член 242 став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 6 од Законот 
за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 6 од 
Законот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 156, член 157, член 158 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-342/4         Комисија за хартии од вредност 
20 јули 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1788. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка број 07-2459/1 од 18-06-2008 година против АД 
за производство, откуп и обработка на тутун, трговија 
на големо и мало, увоз-извоз Струмица табак Струми-
ца на седницата одржана на ден 29-06-2009 година го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека АД за производство, откуп 

и обработка на тутун, трговија на големо и мало, увоз-
извоз Струмица табак Струмица (Целосен назив), АД 
Струмица табак Струмица (скратен назив), Седиште: 
Улица Ванчо Китанов број 1, Струмица, ЕМБС 
4045254 и Единствен даночен број 4027950118040 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа навремено не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1767/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1789. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2621/1 од 01-07-2008 година 
против Конфекција Герас Цунев АД Струмица, на сед-
ницата одржана на ден 29-06-2009 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за производство 

на облека и конфекција “Герас Цунев” АД Струмица 
(Целосен назив), Конфекција  Герас Цунев АД Струми-
ца (Скратен назив), со седиште: ул. Гоце Делчев бр.50, 
Струмица,  ЕМБС: 5607299 и   Единствен даночен број: 
4027002132753, сторило прекршок со несторување, при 
тоа не ги исполнило обврските како акционерско 

друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и на доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, член 
157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1,2, 4 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 4 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Конфекција Герас Цунев  АД Стру-
мица во рок од 30 дена по приемот на ова решение да  
постапи  согласно одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1837/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1790. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка бр.07-2476/1 од 18-06-2008 година 
против Герас Цунев Трговија АД Струмица, на седни-
цата одржана на ден 29-06-2009 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за трговија услуги 

и консалтинг Герас Цунев Трговија АД Струмица (Це-
лосен назив), Герас Цунев Трговија АД Струмица 
(Скратен назив), со  седиште: Ул. Гоце Делчев бр. 50 
Струмица, ЕМБС: 5607302 и Единствен даночен број: 
4027002132745, сторило прекршок со несторување, при 
тоа не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор и на доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, член 
157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  
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2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1,2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1, за сторениот пре-
кршок од член 242 став 1 точка 2, за сторениот прекрз-
шок од член 242 став 1 точка 4 и за сторениот прекр-
шок од член 242 став 1 точка 6 од Законот за хартии од 
вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува Герас Цунев Трговија АД Струми-
ца во рок од 30 дена по приемот на ова решение да  по-
стапи  согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 
став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии 
од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1837/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1791. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 124 став 
1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хар-
тии од вредност постапувајќи по барањето за поведува-
ње прекршочна постапка број 08-238/6 од 30-10-2008 
година против Охридска банка АД Охрид-Оддел за ра-
бота со хартии од вредност на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Охридска банка АД Охрид 

(Целосен назив)-Оддел за работа со хартии од вред-
ност, Охридска банка АД Охрид (скратен назив), Седи-
ште: Ул. Булевар Македонски просветители број 19, 
Охрид, ЕМБС 5004756 и Единствен даночен број 
4020995106987 сторило прекршок со несторување, при 
тоа не доставило извештај за клиент за склучување и 
порамнување на трансакции со акции на Македонската 
берза АД Скопје и не поседува доказ за уредна достава 
на извештајот на клиентот, што претставува непочиту-
вање на одредбата од член 124 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 124 став 1 од За-
конот за хартии од вредност претставува прекршок од 
член 238 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

3. На Охридска банка АД Охрид -Оддел за работа 
со хартии од вредност за сторениот прекршок од член 
238 став 1 од Законот за хартии од вредност и се изре-
кува ЕДИНСТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА 
ОПОМЕНА. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1760/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1792. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка број 07-2451/1 од 18-06-2008 година 
против Акционерско друштво Кланица со ладилник 
Струмица  на седницата одржана на ден 29-06-2009 го-
дина го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Кла-

ница со ладилник Струмица  (Целосен назив), АД Кла-
ница со ладилник Струмица  (скратен назив), Седиште: 
Улица Климент Охридски број 45 Струмица, ЕМБС 
5613787 и Единствен даночен број 4027002132427 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи за 
првото и третото тримесечје од 2008 година и на доста-
вувањето на примерок од својот годишен,  тримесечен 
и тековен извештај во законски предвидените рокови, 
регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 155 
став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии 
од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1766/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1793. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка број 07-2456/1 од 18-06-2008 година 
против Акционерско друштво за проектирање и произ-
водство на електрични производи и опрема Раде Кон-
чар-Апаратна техника Скопје на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво за 

проектирање и производство на електрични производи 
и опрема Раде Кончар-Апаратна техника Скопје (Цело-
сен назив), АД Раде Кончар-Апаратна техника Скопје 
(скратен назив), Седиште: Ул. Бул. Трета Македонска 
бригада бб, Скопје-Аередром, ЕМБС 4053222 и Единс-
твен даночен број 4030977259488 сторило прекршок со 
несторување, при тоа навремено и соодветно не ги ис-
полнило обврските како акционерско друштво со по-
себни обврски за известување кои се однесуваат на до-
ставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1761/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1794. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1  од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка број 07-2449/1 од 18-06-2008 година против Ак-
ционерско друштво Конфекција и трикотажа Единство 
Струмица на седницата одржана на ден 29-06-2009 го-
дина го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Кон-

фекција и трикотажа Единство Струмица (Целосен на-
зив), АД Единство Струмица (скратен назив), Седиште: 
Улица Гоце Делчев број 62, Струмица, ЕМБС 4045637 
и Единствен даночен број 4027966116650 сторило пре-
кршок со несторување, при тоа навремено не ги испол-
нило обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи 
согласно одредбите на член 155 став 1 од Законот за 
хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

      Бр. 07-1764/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1795. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 2, 
член 59 и член 65 од Законот за прекршоците (Службен 
весник на РМ број 62/2006), а во врска со член 154 став 
1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-
стапувајќи по барањето за поведување прекршочна по-
стапка број 07-2457/1 од 18-06-2008 година против Ак-
ционерско друштво Македонија Ф-ка за производство 
на санитарна керамика Струмица на седницата одржа-
на на ден 29-06-2009 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Ма-

кедонија Ф-ка за производство на санитарна керамика 
Струмица  (Целосен назив), АД Македонија санкерам 
Струмица (скратен назив), Седиште: Улица Маршал 
Тито број 400, Струмица, ЕМБС 4073363 и Единствен 
даночен број 4027991107509 сторило прекршок со не-
сторување, при тоа навремено не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор и на доставувањето на примерок од својот годи-
шен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 154 
став 1, член 155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ките 1, 2 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2 и 6 од Зако-
нот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕ-
НА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да постапи 
согласно одредбите на член 155 став 1 од Законот за 
хартии од вредност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

      Бр. 07-1763/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1796. 

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 
недвижности донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Ново Село - 
Општина Ново Село. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
"Службен весник на Република Македонија". 

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

 
Бр. 09-12635/1 

27 јули 2009 година          Директор,  
    Скопје            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1797. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Туин - Општина Осломеј. 

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

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

Бр. 09-12636/1 
27 јули 2009 година          Директор,  

     Скопје            Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

1798. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Моноспито-
во - Општина Босилово. 

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

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

 
Бр. 09-12637/1 

27 јули 2009 година             Директор,  
    Скопје             Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1799. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Моноспитово - Општина Босилово. 

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

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

 
Бр. 09-12638/1 

27 јули 2009 година          Директор,  
     Скопје            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 
1800. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за опреде-
лување дополнителен услов за вршење на јавна функ-
ција („Службен весник на Република Македонија” 
бр.14/2008), Комисијата за верификација на факти, на 
седницата одржана на 14.07. 2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПИСМЕНАТА 
ИЗЈАВА УТВРДЕНА ВО ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА  

ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА  
Писмената изјава треба да ги содржи следниве еле-

менти: 
1. Основот за поднесување на писмена изјава (во за-

висност од тоа дали писмена изјава поднесува канди-
дат или носител на јавна функција ); 

2. Име ,татково име и презиме на кандидатот однос-
но носителот на јавната функција;  

3. Изјава   (текстот  на изјавата е утврден во член 6 
став 4 од Законот за определување дополнителен услов 
за вршење на јавна функција); 

4. Своерачен потпис на кандидатот односно носите-
лот на јавната функција нотарски заверен;  

5. Оваа одлука заедно со обрасците на изјавите да се 
објават во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 03-27/1      Комисија за верификација на факти 

24 јули 2009 година                       Претседател,  
   Скопје              Агим Мехмети, с.р. 
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1801. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за опреде-
лување дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.  
14/2008), Комисијата за верификација на факти, на сед-
ницата одржана на  14. 07. 2009  година, донeсе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАТУ-
МОТ ОД КОЈ ПОЧНУВА ДА ТЕЧЕ РОКОТ ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВЕРЕНА ПИСМЕНА ИЗЈАВА  

I.  Согласно член 6 став 2 од Законот за определува-
ње дополнителен услов за вршење јавна функција до  
Комисијата за верификација на факти, заверена писме-
на изјава во периодот од 1 до 30 септември 2009 годи-
на треба да  достават: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- претседателот на Република Македонија; 
- пратеник, претседател и потпретседателите на Со-

бранието на Република Македонија; 
- претседател и член на Владата на Република Ма-

кедонија и  
- градоначалниците на општините и на градот 

Скопје.  
II.  Писмените изјави да се доставуваат на следнава 

адреса Дом на АРМ соба 132.        
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување. 
 
Бр. 03-28/1      Комисија за верификација на факти 

24 јули 2009 година      Претседател,  
    Скопје         Агим Мехмети, с.р. 
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