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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3131. 

Указ бр. 26 
од 14.10.2011 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 го-
дина), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011 и 47/2011 годи-
на), 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
ЗА ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА СТРАТЕГИСКИ 

И ОДБРАНБЕНИ ПРАШАЊА ВО МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ОДБРАНА, 

 
генерал потполковник Стојановски Душан Мирослав 
 
ФЧ: генерал потполковник, по систематизација ге-

нерал потполковник,  
Лична ВЕС: 31140 
 
До сега: Началник на Генералштабот на Армијата 

на Република Македонија. 
 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 

         Број 07-1849                                Претседател 
14 октомври 2011 година       на Република Македонија, 
             Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3132. 

Врз основа на член 11, алинеја 4 од Законот за ос-
новање на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија – Скопје („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Ре-
публика Македонија, на  седницата, одржана на 6.9. 
2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА ОД РАБОТЕЊЕТО ВО 
2010 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загуба од работењето во 2010 година на 
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – 
Скопје, под бр.02-1098/5, донесена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана 
на 1.9.2011 година. 

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

 
    Бр.  51-3870/3           Претседател на Владата 
6 септември 2011 година     на Република  Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

3133. 
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 12.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ 
РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

    Со оваа одлука се отстапува 250.000 литри Еуро-
дизел БС, 80.000 литри Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 20.000 
литри еуросупер БС-95 гориво,  од стоковните резерви 
без надомест на Јавното претпријатие Македонијапат – 
Скопје. 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
Член 3 

Оваа одлука влегуваво сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
    Бр.  51-5501/2           Претседател на Владата 
12 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
          Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3134. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-
то образование (“Службен весник на Република Маке-
донија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010 и 17/2011), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 28.09.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ 
УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЈ“  ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДР-
ЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУ-
КИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“  
ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА 

 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година на јавните високообразовни устано-
ви во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзи-
тетот “Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии “Св. Апостол Павле“ 
– Охрид во учебната 2011/2012 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 27/2011, 42/2011, 
50/2011 и 120/2011), во точката 1, потточката 1.1 Уни-
верзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, се врши до-
полнување на бројот на слободни места, кое гласи: 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр.  51-6072/1                                 Претседател на Владата 
28 септември 2011 година                           на Република  Македонија, 
          Скопје                                           м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3135. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
септември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА УПРАВАТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО  

1. Методиј Томевски се разрешува од должноста 
директор на Управата за водостопанство, орган во со-
став на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

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

 
Број 22-5733/1                     Претседател на Владата 

28 септември 2011 година     на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3136. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
септември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВО 

 
1. За директор на Управата за водостопанство, ор-

ган во состав на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, се именува Кадир Салих. 

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

 
Број 22-5734/1                     Претседател на Владата 

28 септември 2011 година     на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3137. 
Врз основа на член 54 став (3), од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 
171/10 и 53/11), министерот за земјоделство шумарство 
и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОЛИЧИНИТЕ, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА  
ЧУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ОД 
ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ-
НИЈА, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ГЕН 

БАНКАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Содржина на правилникот 

 
Со овој правилник се пропишуваат количините, ус-

ловите и начинот на чување на референтните примеро-
ци од видови и сорти на земјоделски растенија, како и 
начинот на работа на Ген банката. 

 
Член 2 

Значење на поимите 
 
(1) Ген банка е институција во која се чува и одржу-

ва семенскиот и садниот материјал на дивергентни по-
пулации и автохтони видови, со цел да се заштити био-
диверзитетот и чување на референтни примероци на 
семенски и саден материјал од земјоделски растенија. 

(2) Референтни примероци сe примероци од семен-
ски материјал од земјоделски растенија кои се чуваат 
во Ген банка после нивно запишување во националната 
сортна листа. 

(3) Сорта е група на растенија во рамките на значе-
њето на најниска ботаничка класификација, која може 
да се: 

- определи со изразени карактеристики кои произ-
легуваат од одреден генотип или од комбинација од ге-
нотипови 
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- разликува од која било друга група на растенија, 
барем по една од изразените карактеристики и  

- третира како целина доколку тие карактеристики 
во размножувањето се постојани. 

(4) Растителни генетски ресурси се земјоделски и 
градинарски растенија, овошни и лозови насади, меди-
цински и ароматични растенија, украсни растенија и 
растенија од дивата флора кои  се користат  во областа 
на земјоделството. 

(5) Стандардни примероци се примероци од семен-
ски материјал од земјоделски растенија кои служат за 
споредување на сортата при испитување на нејзината 
производна и употребна вредност. 

 
II. КОЛИЧИНИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ЧУВАЊЕ 

НА РЕФЕРЕНТНИ ПРИМЕРОЦИ 
 

Член 3 
Количини на референтни примероци 

 
(1) Во Ген банката се чуваат референтни и стан-

дардни примероци од семенски материјал од земјодел-
ски растенија. 

(2) Количините од став (1) од овој член се различни 
во зависност од видот на земјоделските растенија и из-
несува:  

- 5 kg од секој примерок од групата на житни култу-
ри; 

- 100 g од секој примерок од групата на ситно зрне-
сти градинарски култури;  

- 3 kg од секој примерок од групата на крупно зрне-
сти градинарски култури; 

- 300 g од секој примерок од групата на тревести 
фуражни култури; 

- 1 kg од секој примерок од групата на ситни пепе-
ругоцветни (легуминозни) фуражни култури; 

- 2 kg за секој примерок од групата на крупни пепе-
ругоцветни (легуминозни) фуражни култури; 

- 500 g за секој примерок од групата на ситни мас-
лодајни и влакнодајни култури; 

- 3 kg за секој примерок од групата на крупни мас-
лодајни и влакнодајни култури; 

- 100 g за секој примерок од групата на медицински 
и ароматични растенија и 

- 10 g за секој примерок од тутун.    
Член 4 

Услови на чување на референтните примероци 
 
(1) Просторијата во која се наоѓа Ген банката треба 

да биде со соодветна големина за сместување на тех-
ничките уредите за чување на референтните примеро-
ци. Просторијата треба да е сува и со соодветна темпе-
ратура, обезбедена со природно и вештачко осветлува-
ње и да е изградена од цврст градежен материјал, лесно 
да се чисти, мие и дезинфицира. 

(2)Техничките уреди се комори со систем за ладење 
или апарати за ладење, со специфични амбиентални ус-
лови кои треба да ги евидентираат  внатрешните пара-
метри, кои се: 

- Температура на амбиентот каде се чуваат рефе-
рентните примероци  треба да изнесува +4ОC; 

- Влажноста на воздухот на амбиентот каде се чува-
ат референтните примероци треба да се движи во гра-
ници од 10-30%. 

(3) Службеното лице треба дневно во два интервала 
на контролниот лист во Ген банката да ја евидентира 
температурата и влажноста во техничките уреди, како 
и времето на евиденција. 

Член 5 
Начин на чување на референтните примероци 
 
(1) Управата за семе и саден материјал (во поната-

мошниот текст: Управа) по запишување на сортата во 
националната сортна листа, референтните и стандарни-
те примероци ги доставува за чување во Ген банката.  

(2) Во Ген банката референтните и стандарните 
примероци треба да се спакуваат во соодветна пластич-
на амбалажа со завртка и внатре заедно со семенскиот 
материјал се става картонска етикета со податоци за 
сортата. 

(3) На надворешната страна на амбалажа во која се 
чува референтните и стандарните примероци со водо-
отпорен маркер се означува колекционерскиот број под 
кој е заведена сортата во Ген банката. 

(4) Доколку се забележи механичко оштетување на 
амбалажата веднаш треба да ги препакува и да ги запи-
ше истите податоци кои биле и на претходната амбала-
жа. 

(5) Во случај кога ќе се забележат надворешни про-
мени на семенскиот материјал тогаш се известува 
Управата за настанатата состојба со референтниот или 
стандарниот примерок. 

(6) Секоја втора година треба да се анализираат 
квалитетните својства на  семенскиот  материјал од ре-
ферентните и стандарните примероци. 

(7) Во случај кога отпочнува да опаѓа животоспо-
собноста на семенскиот материјал (помала ’ртливост 
од 70 %) или количините се намалени на половина од 
пропишаните во член 3 и став 5 од овој член, тогаш 
Ген банката  треба да ја извести Управата за да обез-
беди нов примерок од снабдувачот на семенскиот ма-
теријал. 

(8) Периодот за чување на референтниот или стан-
дарниот примерок во Ген банката зависи од видот на 
земјоделските растенија и од животоспособноста на се-
менскиот материјал со кој е даден за чување во Ген 
банката.  

 
III. НАЧИН НА РАБОТА НА ГЕН БАНКАТА 

 
Член 6 

 (1) Ген банката на Управата и доставува Извештај 
за видот, количините и начинот на чување на рефе-
рентните и стандардните примероци (во понатамошни-
от текст: Извештај) и Информација за состојбите, 
активностите и проблемите во Ген банката, минимум 
еднаш годишно или повеќе пати во текот на годината 
по барање на Управата.   

(2) Ген банката доставuva податоци за потрошената 
електрична енергија, вода и други комунални давачки 
за нивно успешно функционирање, како и други мате-
ријални средства поврзани со активностите за чување 
на референтните и стандарните примероци, на Управа-
та еднаш годишно. 

. 
Член 7 

(1) Ген банката може да разменува информации и 
податоци со други сродни институции во Република 
Македонија и други земји. 

(2) Ген банката, за научни цели или како примерок 
за постконтролни испитувања на сортата може да от-
стапи одредено мало количество на референтни приме-
роци на научните установи. 

 
Член 8 

Влeгување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
          Бр. 18-241/3                                    Министер, 
20 септември 2011 година           Љупчо Димовски, с.р. 
               Скопје           
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

3138. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија “  бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и 
социјална политика, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА  
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Специјален 

Завод Демир Капија, број 01-440  донесен од Управни-
от одбор на Јавната установа, на седницата одржана на  
12.7.2011 година . 

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

 
        10-5222/2 
28 септември 2011 година                     Министер,  
         Скопје                                 Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3139. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македони-
ја”, бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008 и 57/2010 година), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија, постапувајќи по Барањето број 08-УП1-77 од 
12/08/2011 година, на седницата одржана на ден 
29/09/2011 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Александар Николов, издадена со Решение бр.07-
2067/6 од 16/11/2006 година од Комисијата за хартии 
од вредност на РМ. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот  
Александар Николов се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Александар 
Николов престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Број 08 УП1-77        Комисија за хартии од вредност   

29 септември 2011 година    на Република Македонија 
   Скопје                    Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р.  

__________ 
3140. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 23 од Законот за презе-
мање на акционерски друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.04/2002, бр. 37/2002, бр. 
36/2007, 67/2010 и бр. и 35/2011), постапувајќи по Ба-
рањето бр.10-230-363970 од 09.09.2011 година за дава-
ње дозвола за понуда за откуп на акции издадени од 
Акционерското друштво Тајмиште производство, пре-
работка, промет и услуги, Кичево, поднесено од Ко-
мерцијална Банка АД Скопје, Дирекција за вршење на 
услуги со хартии од вредност во име и за сметка на по-
нудувачот, Марија Толеска и Наташа Толеска, на сед-
ницата одржана на ден 07.10.2011 година го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА 

ЗА ОТКУП   
1. На Марија Толеска и Наташа Толеска, се издава 

дозвола за давање понуда за откуп на акции издадени 
од Акционерското друштво Тајмиште производство, 
преработка, промет и услуги, Кичево. Понудата за 
откуп ја дава Комерцијална Банка АД Скопје, Дирек-
ција за вршење на услуги со хартии од вредност во име 
и за сметка на Марија Толеска и Наташа Толеска.  

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по 
цена од 1.550 денари по акција. 

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 15 де-
на од денот на првото објавување на извадокот од 
проспектот и понудата за откуп. 

4. Понудувачот од точка 1 на ова Решение е должен 
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Понудата за откуп. 

5. Жалбата против ова решение не го одложува не-
говото извршување. 

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП 1 Број 07-84       Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2011 година      на Република Македонија 
     Скопје             Претседател,  
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3141. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ” бр. 94/2005 и 43/2010), по-
стапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-
ГАС“ ДООЕЛ-Скопје, цена на природен гас во четвр-
тиот квартал од 2011 година, на седницата одржана на 
17  октомври  2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ ОД 

2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
На МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ДООЕЛ-Скопје, 

како вршител на енергетската дејност Снабдување со 
природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за пренос на природен гас, продажната цена 
на природниот гас за четвртиот квартал од 2011 годи-
на, се утврдува да изнесува 26,8966 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од увозна 
цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) 
во износ од 26,7574 ден/nm3 и цена за услугата 
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,0935 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, во четвртиот квартал од 2011 година во 
кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесу-
ва 27,9901 ден/nm3.  



Стр. 6 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 октомври 2011 
 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за четвртиот квартал 
од 2011 година, утврден во ставот 4 на овој член, изне-
сува 5,0382 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат 
тарифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, во четвртиот квартал од 2011го-
дина изнесува 33,0283 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 45,5500 денари за еден САД долар, 
за месец септември од претходниот квартал, согласно 
заклучницата за купопродажба на девизи.  

Член 3 
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.   
Член 4 

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

 
       Уп1 Бр. 08-62 
17 октомври 2011 година        Претседател,  
           Скопје                 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА  ДРЖАВНАТА 
НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“ 

3142. 
Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11, 12, 16 и 18 од 

Законот за државните награди („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 52/2006) и членот 4-а од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за др-
жавните награди („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 54/2007), Одборот за доделување на др-
жавната наградата "23 Октомври", на седницата одржа-
на на 7 октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДАТА 
"23 ОКТОМВРИ" ВО 2011 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГО-
ДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУ-
КАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШТИ-
ТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИ-
ЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ 
И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За остварување во областа на науката и образова-

нието, наградата му се доделува на  
- проф. д-р Томе Неновски, професор. 
II. За остварување во областа на културата и умет-

носта, наградата им се доделува на 
- Паскал Гилевски, писател и 
- Коле Манев, ликовен уметник. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 07 - 4275/2             Претседател на Одборот  
14 октомври 2011 година   за доделување на државната    
           Скопје           награда „23 Октомври“, 
         акад. Владо Камбовски, с.р. 

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

3143. 
 

И С П Р А В К А 
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување, објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 105/2011, поради тех-
ничка грешка, се врши следната исправка  

Во членот 90 став 2 од Правилникот, наместо бро-
јот „95“ треба стои бројот„89“. 

__________ 
 

3144. 
И С П Р А В К А 

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени 
со Правилникот за содржината и начинот на остварување 
на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 133/2011, поради техничка грешка, се 
врши следната исправка:  

Во делот на обрасците кои се соствен дел на Одлуката, 
во образецот на Лабораториски упат -1 Образец - ЛУ 1, под 
реден број 5, шифра на пакетот БА5, колоната со зборовите: 
„БА5/7   Вкупен билирубин“  се брише. 

__________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ 

3145. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за заштита 

на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), дире-
кторот на Дирекцијата за заштита на личните подато-
ци, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОВРЕДА НА ПРАВОТО НА 

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на Барањето за утврдување на повреда на пра-
вото на заштита на личните податоци (Образец 1).  

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
         01- 1692/1  
7 октомври 2011 година     Директор, 
           Скопје                        Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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