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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1906. 
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија,  а во врска со членот 3 од Одлу-
ката за основање на Анкетна комисија за настаните во 
Собранието на Република Македонија случени на 1 ју-
ли 2010 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 100/2010), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 јули 2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА НАСТАНИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКЛУЧЕНИ НА 1 ЈУЛИ 2010 ГОДИНА 
 
I. За претседател на Анкетната комисија за настани-

те во Собранието на Република Македонија случени на 
1 јули 2010 година се избира пратеникот: 

- Хајрула Мисини. 
II. За членови на Анкетната комисија за настаните 

во Собранието на Република Македонија случени на 1 
јули 2010 година се избираат пратениците: 

1. Илија Димовски, 
2. Благородна Дулиќ, 
3. Менде Диневски и 
4. Соња Мираковска. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-3301/1                             Претседател  
26 јули 2010 година            на Собранието на Република                 
         Скопје                                      Македонија, 
                                                   Трајко Вељаноски, с.р. 

 Стр. 
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1907. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 118 став 5 и членот 119 
став 1 од Деловникот на Собранието на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 91/2008), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
ОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМ-
ИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
НУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 

претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрани-
ето на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 75/2008), во точката I под в) 
за членови, во точката 6 зборовите: „Оливер Деркоски“ 
се заменуваат со зборовите: „Зоран Петрески“. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-3302/1                              Претседател 

26 јули 2010 година           на Собранието на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                              Трајко Вељаноски, с.р. 
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1908. 
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 65 од Делов-
никот на Собранието на Република Македонија, Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од функцијата заменик на генералниот секретар 

на Собранието на Република Македонија се разрешува 
- Афет Мамути. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 

     Бр. 07-3303/1                               Претседател 
26 јули 2010 година            на Собранието на Република 
         Скопје                                      Македонија,  
                                                   Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
1909. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 65 од Деловникот на Со-
бранието на Република Македонија, Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 26 јули 
2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на генералниот секретар на Собрание-

то на Република Македонија се именува 
- Генци Мухареми, дипломиран правник. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 
Бр. 07-3304/1                             Претседател 

26 јули 2010 година            на Собранието на Република 
    Скопје                                    Македонија, 
                                            Трајко Вељаноски, с.р. 

1910. 
Врз основа на членовите 23 и 28 став 2 од Законот 

за радиодифузната дејност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 100/2005, 19/2007, 103/2008 и 
6/10), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ  
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

 
I. За членови на Советот за радиодифузија се изб-

ираат 
- м-р Алма Машовиќ, магистер по машински науки и 
- м-р Борис Арсов, магистер по финансиски менаџ-

мент. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07–3308/1                               Претседател                                         

26 јули 2010 година           на Собранието на Република 
  Скопје                                         Македонија,                                         
                                             Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
1911. 

Врз основа на членот 72 став 2 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26  ју-
ли 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вицегувернер на Народната банка на Републи-

ка Македонија се именува 
м-р Анита Ангеловска - Бежоска, главен економист 

во Народната банка на Република Македонија.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-3309/1                               Претседател 
26 јули 2010 година            на Собранието на Република 
        Скопје                                       Македонија, 
                                                  Трајко Вељаноски, с.р. 



Стр. 4 - Бр. 101 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јули 2010 
 

 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1912. 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА 

АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ 
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27 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 101 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 101 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јули 2010 
 

       Бр. 51-3015/1                          Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                            на Владата на Република 
         Скопје                      Македонија, 
                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1913. 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ  

– ЕВАКУАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

.
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27 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 101 - Стр. 13 
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       Бр. 51-3016/1                            Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                             на Владата на Република 
         Скопје                     Македонија, 
                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 



Стр. 18 - Бр. 101 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јули 2010 
 

1914. 

У Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ 

УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА 
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. 



Стр. 22 - Бр. 101 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јули 2010 
 



27 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 101 - Стр. 23 

       Бр. 51-3023/1                          Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година                           на Владата на Република 
         Скопје                    Македонија, 
                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 



Стр. 24 - Бр. 101 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јули 2010 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА  
НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ 

ЗА 2011 ГОДИНА 

1915. 
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       Бр. 51-3831/1                              Заменик на претседателот 
20 јули 2010 година                                на Владата на Република 
         Скопје                             Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 26 - Бр. 101 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 јули 2010 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ 

ЗА 2011 ГОДИНА 

1916. 
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       Бр. 51-3832/1                             Заменик на претседателот 
20 јули 2010 година                             на Владата на Република 
         Скопје                       Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1917. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита 
и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗА ЗАШТИТА 
И СПАСУВАЊЕ - ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на прва-
та медицинска помош која се остварува во рамките на 
системот за заштита и спасување. 

Планирањето и подготвувањето на активностите за 
спроведување на прва медицинска помош се врши од 
страна на органите на државната управа, органите на 
единиците на локалната самоуправа, јавните претпри-
јатија, установи, служби и трговските друштва (во на-
тамошниот текст: задолжени субјекти). 

 
Член 2 

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мер-
ки и активности за укажување на прва медицинска по-
мош со стандардни и прирачни средства на местото на 
повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на 
повредените и заболените и транспорт до најблиските 
здравствени установи. 

 
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПРВАТА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
 

Член 3 
Прва медицинска помош опфаќа планирање и под-

готвување на активности за спроведување на првата 
медицинска помош. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Планирање на прва медицинска помош 
 

Член 4 
Планирањето на првата медицинска помош опфаќа 

проценување на можните загрозувања на животот и 
здравјето на луѓето, утврдување на потребна организа-
ција за спроведување на првата медицинска помош и 
пропишување на стандардна оперативна процедура за 
спроведување на првата медицинска помош. 

Планирањето на првата медицинска помош се ос-
тварува во рамките на интегралното планирање (раз-
војно и оперативно) за заштита и спасување како посе-
бен документ во плановите. 

 
Член 5 

Потребната организација за спроведување на прва-
та медицинска помош се утврдува во плановите за за-
штита и спасување. 

При утврдувањето на потребната организација по-
себно се определуваат задачите, улогите, функциите и 
надлежностите на задолжените субјекти кои ќе учес-
твуваат во спроведувањето на првата медицинска по-
мош, местата за собирање на повредените и заболени-
те, тријажните пунктови, патиштата и начините на из-
вршување на транспортот до најблиските здравствени 
установи и здравствените објекти во кои ќе се прифа-
ќаат лицата на кои им е утврдена потреба од медицин-
ска помош. 

 
Член 6 

Активностите и постапките учесниците во органи-
зираното спроведување на мерката за заштита и спасу-
вањето – прва медицинска помош ги преземаат соглас-
но стандардните оперативни процедури донесени од 
страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спа-
сување. 
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б) Подготвување на активности за спроведување 
на првата медицинска помош 

 
Член 7 

Подготвувањето на активностите за спроведување 
на првата медицинска помош опфаќа организациски и 
оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат 
потребни предуслови за спроведување на планираните 
активности за спроведување на првата медицинска по-
мош. 

За реализација на активностите од став 1 на овој 
член, задолжените субјекти кои ја спроведуваат првата 
медицинска помош во рамките на развојното и опера-
тивно планирање посебно предвидуваат: 

-  персонално пополнување на силите за заштита и  
спасување; 

-  едукација, обука и вежби; 
- обезбедување на материјални ресурси за потреби-

те на првата медицинска помош; 
-  проверка и сервисирање на обезбедените матери-

јални ресурси и 
- склучување на потребни договори за извршување 

на одредени задачи и активности. 
 

Член 8 
Со подготвувањето на активностите за спроведува-

ње на првата медицинска помош од страна на задолже-
ните субјекти се спроведуваат планираните активности 
од член 7 став 2 од оваа уредба. 

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВА МЕДИЦИНСКА  

ПОМОШ 
 

Член 9 
Во спроведувањето на првата медицинска помош 

од страна на задолжените субјекти и силите за заштита 
и спасување се исполнуваат задачите и должностите 
кои им се утврдени во плановите за заштита и спасува-
ње, а според пропишаната стандардна оперативна про-
цедура. 

 
Член 10 

При давање на прва медицинска помош задолжени-
те субјекти и силите за заштита и спасување постапу-
ваат според пропишаните нормативи и стандарди за 
постапките и начинот на давање на прва медицинска 
помош и начините и постапките за време на транспор-
тот до најблиските здравствени установи. 

 
Член 11 

Спроведувањето на првата медицинска помош оп-
фаќа активности во функција на превенција и опера-
тивни функции. 

 
а) Активности во функција на превенција 

 
Член 12 

Во функција на превенција задолжените субјекти за 
спроведување на прва медицинска помош ја воспоста-
вуваат потребната организација од членот 5 на оваа 
уредба. 

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
задолжените субјекти за заштита и спасување ги обез-
бедуваат потребните персонални и материјални ресур-
си за функционирање на воспоставената организација, 
спроведуваат едукација, обука и вежби со персоналот 
на задолжените субјекти и силите за заштита и спасу-
вање, ги одржуваат и сервисираат материјалните средс-
тва наменети за прва медицинска помош и ги склучува-
ат потребните договори утврдени со Законот за зашти-
та и спасување. 

б) Оперативни функции 
 

Член 13 
Задолжените субјекти за спроведување на прва ме-

дицинска помош во рамките на оперативните функции 
спроведуваат активности и мерки во случај на непо-
средна опасност, за време на траење на опасноста и во 
отстранување на последиците. 

 
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна  

опасност 
 

Член 14 
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постое-

ње на можност за настанување на потенцијална опас-
ност, надлежните и одговорните лица во задолжените 
субјекти ја зголемуваат готовноста за спроведување на 
првата медицинска помош. 

Во рамките на активностите од став 1 на овој член 
од страна на Дирекцијата за заштита и спасување се 
активираат надлежните и одговорни лица за спроведу-
вање на прва медицинска помош и ги задолжува да 
преземат организациски, стручни, безбедносни и други 
мерки заради зголемување на подготвеноста за извр-
шување на задачите во споредувањето на првата меди-
цинска помош. 

 
б-2) Активности и мерки за време на траење 

на опасноста 
 

Член 15 
За време на траење на опасноста, задолжените суб-

јекти за спроведување на прва медицинска помош ги 
спроведуваат следните активности и мерки: 

- ги насочуваат и координираат самозаштитните 
активности; 

- учествуваат во спроведувањето на првата меди-
цинска помош со силите за заштита и спасување и 

- раководат и ги координираат активностите во 
спроведување на првата медицинска помош. 

 
Член 16 

Во спроведувањето на првата медицинска помош 
силите за заштита и спасување првенствено се употре-
буваат за давање на прва медицинска помош на повре-
дените и заболени граѓани на местото каде се повреде-
ни и на собирните пунктови, за упатување и носење до 
собирните пунктови и пунктовите за медицинска трија-
жа. 

 
Член 17 

Медицинската тријажа ја спроведуваат екипи на 
здравствените организации, Црвениот крст на Републи-
ка Македонија и тимовите за брз одговор според утвр-
дениот начин за нивно ангажирање. 

 
Член 18 

Транспортот до најблиските здравствени установи 
го спроведуваат екипи на здравствените организации. 

Во транспорт до најблиските здравствени установи 
може да учествуваат и тимовите за брз одговор. 

 
б-З) Активности и мерки во отстранување  

на последиците 
 

Член 19 
Во отстранувањето на последиците, службите и си-

лите за заштита и спасување на задолжените субјекти 
кои учествуваат во спроведување на првата медицин-
ска помош, можат да се ангажираат и употребуваат во 
спроведување на здравствени и хигиено-епидемиоло-
шки мерки. 
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Член 20 
Раководниот персонал во задолжените субјекти и 

командниот персонал на силите за заштита и спасува-
ње врз основа на водената евиденција за активностите 
во спроведување на првата медицинска помош најдоц-
на четири часа по завршувањето на активностите, го 
анализираат своето учество во спроведувањето на пр-
вата медицинска помош. 

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за 
употребата на службите и силите за заштита и спасува-
ње во случај на непосредна опасност, завреме на траење 
на опасноста и во отстранување на последиците од стра-
на на раководниот персонал во задолжените субјекти се 
доставува до Дирекцијата за заштита и спасување нај-
доцна два дена по завршувањето на активностите. 

 
IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за начинот на спроведу-
вање на мерката за заштита и спасување - прва меди-
цинска помош („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 80/05). 

 
Член 22 

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

 
Бр.51-3024/1                 Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                               Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1918. 
Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Мaкедони-
ја” бр. 7/08 и 67/10) Владата на Република Мaкедонија, 
на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА ВЕ-
ШТАЧКОТО ЕЗЕРО–АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО  

ЕЗЕРО 
 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за стопански риболов на рибите од риболовната зона на 
вештачкото езеро – акумулација Тиквешко Езеро. 

Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Тиквешко Езеро се даваат на концесија за 
период  од шест години. 

2. Право на поединeчно 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-
ловната зона на вештачкото езеро – акумулација Ти-
квешко езеро за изведување на стопанскиот риболов за 
шест години изнесува минимум 1.175,600 (еден мили-
он сто седумдесет и пет илјади и шестотини) денари 
или 195.960,00 (сто деведесет и пет илјади деветстоти-
ни и шеесет) денари на годишно 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 понуден надомест за концесија   70 бодови 
- седиште на правно лице          10 бодови 
- број на вработени            10 бодови 
- предлог план за инвестиции          10 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 овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов изработен 
во согласност со риболовната основа за вештачкото 
езеро – акумулација Тиквешко Езеро и предлог план за 
инвестиции. 

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

7. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата 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 oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Мaкедонија”. 

 
Бр.51-3790/1                 Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1919. 
Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 7/08 и 67/10) Владата на Република Мaкедонија, 
на седницата одржана на 13.07.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА 
ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО–АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ 

 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за стопански риболов на рибите од риболовната зона 
на вештачкото езеро – акумулација Шпилје. 

Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Шпилје се даваат на концесија за период  
од шест години. 

2. Право на поединeчно 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. 
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3. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловната зона на вештачкото езеро – акумулација 
Шпилје за изведување на стопанскиот риболов за шест 
години изнесува минимум 1.821.600,00 (еден милион 
осумстотини дваесет и една илјада и шестотини) дена-
ри или 303.600,00 (триста три илјади и шестотини) де-
нари на годишно 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 понуден надомест за концесија   70 бодови 
- седиште на правно лице          10 бодови 
- број на вработени            10 бодови 
- предлог план за инвестиции         10 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 овој конкурс, пред-
лог  план за вршење стопански риболов изработен во 
согласност со риболовната основа за вештачкото езеро – 
акумулација Шпилје и предлог план за инвестиции. 

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 седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата 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 oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-3791/1                 Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                  Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

1920. 
Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Цен-

трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФА-
ТА НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за 

изменување и дополнување на Тарифата на Централен 
регистар на Република Македонија бр. 0201-2/21 од 
30.06.2010 година, донесена од Управниот одбор на 
Централниот регистар на Република Македонија. 

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

 
Бр. 51-3827/1               Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески,с.р. 

_____________ 
1921. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.40/08) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 
подлоги за изработка на урбанистичка планска доку-
ментација за локациите предвидени за изградба на при-
дружно – услужни објекти на коридорите 8 и 10.  

 
Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на нејзино обја-
вување во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-3841/1                     Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1922. 
Врз основа на член 119 став 1 од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.48/10) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛУГА ОД ЈАВЕН ИН-
ТЕРЕС ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ  

СОГЛАСНО ВОЗЕН РЕД 2009/2010 
 
1. Со оваа одлука се определува дека железнички 

превоз на патници за возен ред 2009/2010 година е ус-
луга од јавен интерес, која согласно член 134 од Зако-
нот за железничкиот систем ја извршува Македонски 
Железници Транспорт АД - Скопје.  

2. Услугите кои се даваат при железнички превоз на 
патници  се:  

- безбеден и сигурен превоз на патници кои поседу-
ваат возен билет од почетната до крајната дестинација;  

- придржување и почитување на возниот ред;  
- одржување на хигиена  во возовите;  
- обележување на возот;  
- осветлување во возот;  
- истакнување на огласни табли за возен ред во че-

калните и на  пероните;  
- греење во возот во зимски услови;  
- поседување на доволно капацитети во секој мо-

мент во зависност од потребата за превоз на патници;  
- овозможување на продажба на билети во билетар-

ници.  
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3. Договор за компензирање на дел од трошоците 
направени при јавен железнички превоз на патници за 
период од 1.08.2010 година до 31.12.2010 година ќе 
склучи министерот за транспорт и врски и директорот 
на Македонски Железници Транспорт АД – Скопје, во 
рок од седум дена од денот на влегување во сила на 
оваа одлука.  

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.51-3898/1                     Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                   Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1923. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ , бр. 52/91), и член 31 од Законот за над-
ворешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Ма-
кедонија на седница, одржана на ден 13.07.2010 годи-
на, донесе 

                                     
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА, СО СЕДИШТЕ ВО ЗАДАР 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Хрватска, со седиште во Задар.  
                                                        

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

        
Бр.51–3575/2                 Заменик на претседателот 

 13 јули 2010 година           на Владата на Република 
   Скопје                                  Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1924. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 107/08), Владата на Република 
Македонија на седница, одржана на ден 13.07.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА, СО СЕДИШТЕ ВО ЗАДАР 
 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Хрват-
ска, со седиште во Задар, го именува: Гзим Реџепи. 

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

 
   Бр.80/2                         Заменик на претседателот 

13 јули 2010 година             на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1925. 
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 20.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4510/1 ОД 3.10.2006  ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ "МАСТЕРБЕТ" ДОО СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4510/1 oд 3.10.2006 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги "Мастербет" ДОО Скопје, за постојано прире-
дување па посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3 бројот „14“ се заменува со бројот „15“. 

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

 
Бр.51-3671/1                     Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија, 

  д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1926. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на 158 став 4 точка ж, а во вр-
ска со членовите 161 и 184 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010) и членовите 3 и 
6 од Правилникот за времето и начинот на обелодену-
вање на ценовно чувствителни информации на акцио-
нерските друштва со посебни обврски за известување 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.110/2006 и бр.66/2008), како и врз основа на член 1 
став 2 од Законот за хартии од вредност, а во врска со 
член 231 став 2 од Законот за општа управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/2005 и бр.110/2008) постапувајќи по Барањето на 
Стопанска Банка АД Скопје бр. 01-1697 за ослободува-
ње од обврската за обелоденување на одредени инфор-
мации поднесено на ден 14.06.2010 година и дополнето 
на ден 30.06.2010 година, на седницата одржана на ден 
14.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Барањето на Стопанска Банка АД Скопје бр. 01-

1697 за ослободување од обврската за обелоденување 
на одредени информации – судскa постапкa во тек чија 
вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капи-
талот на банката, во годишниот, шестмесечниот и те-
ковниот извештај, поднесено на ден 14.06.2010 година 
и дополнето на ден 30.06.2010 година, СЕ ОДБИВА 
КАКО НЕОСНОВАНО.  

2. Се задолжува Стопанска банка АД Скопје како 
друштво со посебни обврски за известување, да ги до-
стави податоците до Комисијата за хартии од вредност 
кои се однесуваат на судската постапка во тек чија 
вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капи-
талот на банката, предмет на Барањето од точка 1 на 
ова решение согласно член 158 став 4 точка ж од Зако-
нот за хартии од вредност и член 3 став 1 алинеја 11 од 
Правилникот за времето и начинот на обелоденување 
на ценовно чувствителни информации на акционерски-
те друштва со посебни обврски за известување и исти-
те да ги објави.  
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3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и изјавената жалба не го одлага негово-
то извршување. 

4. Решението ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
  УП 1 Број 07-75        Комисија за хартии од вредност 
14 јули 2010 година        на Република Македонија 
        Скопје                             Претседател, 
                          Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
1927. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на 158 став 4 точка ж, а во вр-
ска со членовите 161 и 184 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010) и членовите 3 и 
6 од Правилникот за времето и начинот на обелодену-
вање на ценовно чувствителни информации на акцио-
нерските друштва со посебни обврски за известување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/2006 и бр. 66/2008), како и врз основа на член 1 
став 2 од Законот за хартии од вредност, а во врска со 
член 231 став 2 од Законот за општа управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/2005 и бр.110/2008) постапувајќи по Барањето бр. 
03-13800 на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје за ослобо-
дување од обврската за обелоденување на одредени ин-
формации, поднесено на ден 25.05.2010 година и до-
полнето на ден 02.07.2010 година, на седницата одржа-
на на ден 14.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Барањето бр. 03-13800 од 25.05.2010 година на 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје за ослободување од об-
врската за обелоденување на одредени информации – 
судскa постапкa во тек чија вредност изнесува најмалку 
5% од вредноста на капиталот на банката, поднесено на 
ден 25.05.2010 година и дополнето на ден 02.07.2010 го-
дина, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО.  

2. Се задолжува НЛБ Тутунска Банка АД Скопје ка-
ко друштво со посебни обврски за известување, да ги 
достави податоците до Комисијата за хартии од вред-
ност кои се однесуваат на судската постапка во тек чи-
ја вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на ка-
питалот на банката, предмет на Барањето од точка 1 на 
ова решение, согласно член 158 став 4 точка ж од Зако-
нот за хартии од вредност и член 3 став 1 алинеја 11 од 
Правилникот за времето и начинот на обелоденување 
на ценовно чувствителни информации на акционерски-
те друштва со посебни обврски за известување и исти-
те да ги објави.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и изјавената жалба не го одлага негово-
то извршување. 

4. Решението ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
   УП 1 Број 07-82         Комисија за хартии од вредност   
14 јули 2010 година          на Република Македонија 
          Скопје                               Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1928. 

Врз основа на член 19, алинеа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 4, став 3 од 
Правилникот за начин и постапка за утврдување и одо-
брување на користење на повластенa тарифa за купо-
продажба на електрична енергија произведена од фото-
волтаични системи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 112/2008 и бр. 44/2010) Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА ЗА 
КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА И ИСПОРАЧАНА ОД ФОТОВОЛ-

ТАИЧНИ СИСТЕМИ 
 

Член 1 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од фотоволтаични 
системи се утврдува да изнесува: 

 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од фотоволтаични 
системи утврдена согласно член 1 на оваа oдлука се од-
несува за повластените производители на кои ќе им би-
де издадено одобрение за градење на фотоволтаичниот 
систем по влегување во сила на оваа одлука. 

  
Член 3 

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

  
Бр. 02-1316/1    

27 јули 2010 година                            Претседател, 
   Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
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