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925. 
Врз основа на член  63 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 153 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
40/2006 и 136/2008), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 април 2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Се верифицира мандатот на пратеникот 
Марија Рашковска. 
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. 07-1982/1                         Претседател 

27 април 2009 година     на Собранието на Република 
      Скопје                              Македонија, 
                            Трајко Вељаноски, с.р. 

______________ 
926. 

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото 
образование („Службен весник  на Република Македо-
нија” бр. 35/2008 и 103/2008), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27 април 2009 
година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП 

 
1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев” 
во Штип. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
    
 Бр. 07-1983/1                         Претседател 

27 април 2009 година      на Собранието на Република 
      Скопје                               Македонија, 
                            Трајко Вељаноски, с.р. 

______________ 
927. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 27 
април 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во мировната операција во состав на 

Меѓународните сили за безбедносна поддршка на 
Авганистан - ИСАФ, се испраќаат припадници на Ар-
мијата на Република Македонија, и тоа: 
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- една механизирана пешадиска чета во состав од 150 
припадници на Армијата на Република Македонија, 

- пет штабни офицери за работа во Мултинационал-
ната команда на ИСАФ во Кабул, 

- медицински тим во состав од четири лица, 
- двајца припадници на Армијата на Република Ма-

кедонија во состав на Првата бригада на мултинацио-
налниот оперативно менторски тим и тим за врски 
(ОМЛТ), 

- тројца припадници на Армијата на Република Ма-
кедонија во состав на Втората бригада на мултинацио-
налниот оперативно менторски тим и тим за врски 
(ОМЛТ) и 

- медицински - хируршки тим  во состав од шест 
припадници на Армијата на Република Македонија. 

2. Припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за пер-
иод од шест месеца, и тоа: 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеи 1, 2 и 5 на оваа одлука смета-
но од јули 2009 година, 

- медицински тим од точката 1 алинеја 3 на оваа од-
лука сметано од август 2009 година, 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеја 4 на оваа одлука сметано од 
септември 2009 година и 

- хируршки тим од точката 1 алинеја 6 на оваа од-
лука сметано од јуни 2009 година (прва годишна ро-
тација) и декември 2009 година (втора годишна рота-
ција). 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
учесниците во мировната операција од точката 1 на 
оваа одлука, ги обезбедуваат: 

- за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеи 1 и 2  на оваа одлука ги 
обезбедува Обидинетото Кралство на Велика Британи-
ја и Северна Ирска, а останатиот дел го обезбедува Ре-
публика Македонија, 

- за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеи 3, 4 и 5 на оваа одлука ги 
обезбедува Република Македонија и  

- за хируршкиот тим ги обезбедува Кралството 
Норвешка, а останатиот дел го обезбедува Република 
Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-1984/1                       Претседател 

27 април 2009 година     на Собранието на Република 
      Скопје                              Македонија, 
                           Трајко Вељаноски, с.р. 

______________ 
928. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 27 
април 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТ-
ВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКА-
ТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР,  

АЛТЕА 
 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА, се ис-
праќаат припадници на Армијата на Република Маке-
донија, и тоа: 

- еден медицински тим во состав од десет припад-
ници на Армијата на Република Македонија, 

- еден офицер - правен советник за работа во Ко-
мандата на ЕУФОР и 

- еден подофицер за превентивна медицина за рабо-
та во Командата на ЕУФОР. 

2. Припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеја 1 на оваа одлука се испра-
ќаат за период од шест месеца сметано од мај 2009 го-
дина (прва годишна ротација) и ноември 2009 година 
(втора годишна ротација), офицерот од точката 1 али-
неја 2 на оваа одлука се испраќа за период од шест ме-
сеца сметано од јуни 2009 година (прва годишна рота-
ција) и декември 2009 година (втора годишна ротаци-
ја), а подофицерот од точката 1 алинеја 3 на оваа одлу-
ка се испраќа за период од шест месеца сметано од 
август 2009 година. 
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3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
учесниците во мировната операција од точката 1 на 
оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-1985/1                          Претседател 

27 април 2009 година     на Собранието на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                             Трајко Вељаноски, с.р. 

______________ 
929. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 27 
април 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ  

НАЦИИ, UNIFIL ВО ЛИБАН 
 
1. За учество во мировната операција на Обедине-

тите нации, UNIFIL во Либан, се испраќа припадник на 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата), и тоа: 

- еден штабен офицер, во Здружената оперативна 
команда на мировната операција UNIFIL, во Либан. 

2. Припадникот на Армијата од точката 1 на оваа 
одлука се испраќа за период од 12 месеца, сметано од 
мај 2009 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
припадникот на Армијата од точката 1 на оваа одлука 
ги обезбедуваат Обединетите нации, додека трошоците 
за плати и надоместоци на плати ги обезбедува Мини-
стерството за одбрана. 

4. Подготовките и организацијата на припадникот 
на Армијата за учеството во мировната операција, ќе ги 
изврши Министерството за одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија, поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1986/1                         Претседател 

27 април 2009 година     на Собранието на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                             Трајко Вељаноски, с.р. 

______________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
930. 

Врз основа  на член 11, точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП „СТРЕЖЕ-
ВО“ БИТОЛА ВО 2009 ГОДИНА И ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН  НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА ВО  

2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ Битола во 
2009 година и Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ 
Битола во 2009 година, бр. 02-169/2 и 02-169/1 од 
9.04.2009 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие на седницата, одржана на 9.04.2009 
година. 

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

 
 Бр. 19-666/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р  Никола Груевски, с.р. 
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931. 
Врз основа  на член 11, точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2008 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ 

БИТОЛА ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2008 година и Годишниот извештај за работа 
на ЈП „Стрежево“ Битола за 2008 година, бр. 02-95/4 и 
02/-95/3 од 26.02.2009 година, усвоени од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана 
на 26.02.2009 година. 

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

 
Бр. 19-1111/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
932. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење 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 14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за животна средина и просторно планирање 
му престанува користењето на движните ствари, три 
учебника на македонски јазик од реномирани странски 
автори од областа на животната средина, во вкупна ко-
личина од 850 примероци и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се да-

ваат на трајно користење на Секретаријатот за европ-
ски прашања, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање склучува договор со заменикот на претседате-
лот на Владата на Република Македонија, задолжен за 
европски прашања за правата и обврските за 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. 19-1530/1                Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
933. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање на стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.04.2009 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА ЗА  
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за економија му престанува користење на 
движни ствари – опрема од соларна тест лабора-
торија. 

Движните ствари од став 1 на овој член се даваат 
на времено користење без надомест за време од 20 
години на Управата за хидрометеоролошки работи. 

 
Член 2 

Министерот за економија склучува договор со 
директорот на Управата за хидрометеоролошки 
работи за правата и обврските на движните ствари 
од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на времено 
користење. 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 19-1651/1                Претседател на Владата 

21 април 2009 година            на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
934. 

Врз основа на член 110, став 1 од Законот за висо-
кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 35/08, 103/08 и 26/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УС-
ТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМА-
ТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ – ОХРИД ВО УЧЕБНАТА  

2009/2010 ГОДИНА 
 
1. Бројот на студенти за запишување во прва година 

на јавните високообразовни установи во состав на 
Универзитетот за информатички технологии – Охрид 
за  учебната 2009/2010 година, чие образование се фи-
нансира од Буџетот на Република Македонија, вкупно 
изнесува 125 студенти и тоа на: 

- Факултетот за компјутерски науки и 

инженерство - 25 студенти; 

- Факултетот за комуникациски мре-

жи и безбедност - 25 студенти; 

- Факултет за машинска интелигенци-

ја и роботика - 25 студенти; 

- Факултет за податочно рударење и 

визуелизација - 25 студенти; 

- Факултет за информациони теории и 

анализи - 25 студенти. 

 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

 Бр. 19-1749/1                 Претседател на Владата 

21 април 2009 година            на Република Македонија, 

          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 

935. 

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 и 82/2008), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 14 април 2009 годи-

на, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 

1. Се разрешува Звонко Муцунски од должноста 

директор на Комисијата за односи со верските заедни-

ци и религиозни групи, поради заминување на друга 

должност. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 33-1699/2                Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 

          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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936. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 април 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

управување со одземен имот се именуваат: 

- Владимир Спиркоски, вработен во Министерство-
то за правда, 

- Дафинка Јаќовска Велкоска, раководител на одде-
ление во Министерството за финансии, 

- Андријана Сливоска, советник за правни работи и 
застапување во Државното правобранителство на Ре-
публика Македонија, 

- Бујар Сабриу, член на Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, 

- Елена Гошева, претседател на Советот на јавните 
обвинители 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. 33-1762/1                Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
937. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за просвет-
ната инспекција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 52/2005 и 81/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 април 2009 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот просветен инспекто-

рат, орган во состав на Министерството за образование 
и наука, се именува Џорџе Арсов. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

  Бр. 33-1763/1          Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 

           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 

938. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачка дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 14 април 2009 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕ-

ТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА 

КУЛТУРА – ПРИЛЕП 

 

1. За претставници во Советот на ЈНУ Институт за 

старословенска култура – Прилеп се определуваат: 

- д-р Гордана Трајкоска – професор на Економскиот 

факултет, Прилеп при Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, 

- д-р Јове Талески – професор на Педагошкиот фа-

култет, Битола при Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, 

- д-р Татјана Атанасовска – професор на Педаго-

шкиот факултет, Битола при Универзитетот „Св. Кли-

мент Охридски“ – Битола. 

2. Со определување на новите претставници во Со-

ветот на Институтот на досегашните претставници 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. 33-1764/1                 Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 

          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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939. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА 

ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2009 ГОДИНА 
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       Бр. 19-1288/1                         Заменик на претседателот 
31 март 2009 година                              на Владата на Република 
          Скопје                             Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 

940. 
Врз основа на член 16, став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА  
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА 
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Бр. 19-1483/1              Претседател на Владата
21 април 2009 година                                   на Република Македонија, 
          Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
941. 

О Б Ј А В А 
 
Натамошниот дополнителен протокол кон Догово-

рот меѓу државите – страни во Северноатлантскиот до-
говор и другите држави кои учествуваат во Партнерс-
твото за мир за статусот на нивните сили, усвоен во 
Брисел на 19 декември 1997, ратификуван со Законот 
за ратификација на Натамошниот дополнителен 
протокол кон Договорот меѓу државите – страни во Се-
верноатлантскиот договор и другите држави кои учес-
твуваат во Партнерството за мир за статусот на нивни-
те сили („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), влегува 
во сила на 29 септември 2008 година. 

Дополнителниот протокол кон Конвенцијата за за-
штита на поединците во поглед на автоматска обрабо-
тка на лични податоци, во врска со надзорните тела и 
прекуграничниот пренос на податоци, усвоен од Сове-
тот на Европа во Стразбур на 08 ноември 2001 година, 
ратификуван со Законот за ратификација на Дополни-
телниот протокол кон Конвенцијата за заштита на пое-
динците во поглед на автоматска обработка на лични 
податоци, во врска со надзорните тела и прекугранич-
ниот пренос на податоци („Службен весник на РМ“ бр. 
103/08), влегува во сила на 01 јануари 2008 година. 

Конвенцијата за признавање на европски патенти, 
усвоена од Европската патентна организација на 05 
октомври 1973, изменета и дополнета во 1991 и 2000 
година, ратификувана со Законот за ратификација на 
Конвенцијата за признавање на европски патенти 
(„Службен весник на РМ“ бр. 126/08), влегува во сила 
на 01 јануари 2009 година. 

Факултативниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижу-
вачко постапување или казнување, усвоен во Њујорк 
на 18 декември 2002, ратификуван со Законот за 
ратификација на Факултативниот протокол кон Кон-
венцијата против торутура и друг вид на сурово, нечо-
вечно или понижувачко постапување или казнување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 165/08), влегува во сила 
на 15 март 2009 година. 

 
27 март 2009 година                         Министер, 
          Скопје                    м-р Антонио Милошоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
942. 

Врз основа на член 85-а став 4 од Изборниот зако-
ник („Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 
40/06 и136/08),  министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМНИОТ ПРОСТОР 
ИСКОРИСТЕН ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИЗАТОРИ-
ТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И СРЕДСТВАТА 
КОИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ ПО  ТАА  

ОСНОВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот за Извештајот за рекламниот про-
стор искористен од секој од организаторите на избор-
ната кампања и средствата кои се платени или се поба-
руваат по таа основа. 

Член 2 
Во образецот се внесуваат следните податоци: 
1. Име на радиодифузерот и печатениот медиум 
2. Адреса 
3. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)      
4. Даночен број (ДБ)  
5. Одговорно лице во радиодифузерот и печатениот 

медиум                                           
6. Организатор на изборна кампања                                                        
7. Во колона 1 од табелата: Назив на субјектот (на-

рачател на услугата) со кој е склучен договорот за ко-
ристење на рекламниот простор за потребите на орга-
низаторот на изборната кампања, 

8. Во колона 2 од табелата: Број на договор склучен 
со нарачателот на услугата, 

9. Во колона 3 од табелата: Видови на услуги (по-
литички спотови, закупени термини-снимки од митинг, 
изработка на спотови, огласи, соопштенија и слично) 
за кои е склучен договор помеѓу радиодифузерот и 
печатениот медиум со нарачателот на услугата,                                        

10. Во колоната 4 од табелата: Обем и времетраење 
на дадената услуга (секунди, минути, страна-насловна, 
внатрешна и последна, формат во sm и mm, црно-бела, 
колор и слично),    

11. Во колона 5 од табелата: Поединечна цена на 
услугата утврдена во ценовникот за рекламирање на 
изборните програми и на кандидатите со пресметан 
ДДВ, 

12. Во колона 6 од табелата: Број и датум на факту-
рата, 

13. Во колона 7 од табелата: Фактуриран износ за 
дадената услуга, со пресметан ДДВ, 

14. Во колона 8 од табелата: Износ на одобрениот 
попуст за дадената услуга, 

15. Во колона 9 од табелата: Износ на платените 
средства за дадената услуга и  

16. Во колона 10 од табелата: Износ на ненаплате-
ните побарувања за дадената услуга.     

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог 
кој е составен дел на овој правилник. 

                                                                                                                    
Член 3 

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

 
Бр.07-                                    

15 април 2009 година          Министер за финансии,   
     Скопје                           д-р Трајко Славески, с.р. 
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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
943. 

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 
став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 113/2007), директорот на Управата за ветери-
нарство донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ 
И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕ-
НУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ПО ПО-
ТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ ОД СИТЕ 
ЗЕМЈИ,  ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ  

НА БОЛЕСТА ИНФЛУЕНЦА КАЈ СВИЊИ 
 
I. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест инфлуенца кај свињи, 
се забранува увозот во Република Македонија и тран-
зитот преку територијата на Република Македонија на 
пратки со:  

1. живи домашни и диви свињи; и  
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ем-

бриони по потекло од домашни и диви свињи, кои по-
текнуваат од сите земји.      

II. Сите пратки кои се предмет на забрана со ова ре-
шение што се пренесуваат преку границата на Републи-
ка Македонија, се одземаат и нештетно се уништуваат. 

III. Одредбите од ова решение се однесуваат и на 
увозот на пратки кои не се влезени во Република Маке-
донија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегувањето во сила на ова решение, ка-
ко и на увозот на пратките кои се веќе пратени од зем-
јата извозничка на денот на влегувањето во сила на ова 
решение, или кои се веќе на пат. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Бр. 11-5296/1 

27 април 2009 година                            Директор, 
    Скопје                                   Дејан Рунтевски, с.р. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

944. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 106/08), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” 
бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 
8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.04.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта 

можат да ги формираат цените на одделни нафтени дери-
вати така што највисоките производни цени да изнесуваат 
и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР – 95              до 21,357 
- ЕУРОСУПЕР – 98                  до 22,409 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                до 21,185 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                                до 21,647 
   
в) Масло за горење                                   ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 21,420 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-2                                                             до 15,906 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                      до  55,50 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                      до  56,50 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                до  58,50 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                                 до 44,50 
   
в) Масло за горење                                  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 33,50 
   
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-2                                                             до 19,418 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 
ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                       до  0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                       до  0,080 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                 до  0,150 
   
б) Дизел гориво                                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                                 до  0,030 
   
в) Масло за горење                                   ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до  0,040 
   
г) Мазут                                                      ден/кг 
- М-2                                                               до  0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                     до  21,897 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                     до  21,692 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                               до  24,541 
   
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                               до  12,335 
   
в) Масло за горење                                   ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до  3,230 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-2                                                              до  0,100 

 
Член 5 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 28.04.2009 година. 

 
 Бр. 02-1056/1   

27 април 2009 година         Заменик претседател,  
     Скопје                                Владко Гаврилов, с.р. 

________________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

945. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 150/07), објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
 

I 
1. Четири (4) јавни обвинители во Основното јавно 

обвинителство во Скопје. 
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2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво во Велес. 

3. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво во Кочани. 

4. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво во Куманово. 

5. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво во Радовиш. 

6. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво во Гостивар. 

7. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво во Прилеп. 

 
II 

1. Единаесет (11) јавни обвинители во Основното 
јавно обвинителство во Скопје. 

2. Три (3) јавни обвинители во Основното јавно об-
винителство во Гостивар. 

3. Два (2) јавни обвинители во Основното јавно об-
винителство во Куманово. 

4. Јавен обвинител во Основното јавно обвини-
телство во Кочани. 

5. Јавен обвинител во Основното јавно обвини-
телство во Велес. 

Кандидати за избор на јавни обвинители освен ус-
ловите предвидени во член 44 и 45 од Законот за јавно 
обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Зако-
нот за измени и дополнување на Законот за јавно обви-
нителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е 
како посебен услов да исполнуваат: 

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Ос-
новните јавни обвинителства од точка 1 од огласот, ка-
ко посебен услов потребно е да имаат завршено обука 
во Академијата за обука на судии и јавни обвинители. 

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новните јавни обвинителства од точка 2 од огласот, ка-
ко посебен услов потребно е да имаат работно искус-
тво од најмалку три години со потврдени резултати во 
работата, по положениот правосуден испит. 

Заинтересираните кандидати пријавите (заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, а уверенијата за државјанство и 
лекарското уверение да не се постари од шест месеци 
од денот на нивното издавање), да ги достават до Сове-

тот на јавните обвинители на Република Македонија 
ул. „Иво Лола Рибар“ бб зграда 1 кат 4 во рок од 15 де-
на од објавувањето во „Службен весник на РМ“ 
27.4.2009 година. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
А.бр. 96-8/09                Совет на јавните обвинители 

27 април 2009 година            на Република Македонија 
   Скопје                             Претседател, 
                               Елена Гошева, с.р. 

________________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

946. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од Deutsche Lufthansa AG преку полно-
мошник Адвокатско друштво Менс Легис Чакмакова, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница 
одржана на ден 9.04.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

Deutsche Lufthansa AG, со регистрирано седиште на 
Von-Gablenz-Strasse 2-6, Köln DE-50679 и Austrian 
Airlines AG, со регистрирано седиште на Office Park 3, 
1300 Vienna, Austria, по основ на купопродажба на ак-
ции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита 
на конкуренцијата, нема да има за последица значител-
но спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. 
и за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 
95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија 
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бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, 
приходна шифра и програма 72231300 и при 
подигнување на решението да достави доказ за 
извршена уплата на административните такси. 

 
       Бр. 07-135/7 
9 април 2009 година                       Претседател, 

     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
________________ 

947. 
Врз основа на член 20 став (1) точка 2) во врска со 

член 20 став (2), член 23 став (1) и член 26 од Законот 
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 
205 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/05 и 
110/08), постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од ТБИХ Фајненшл Сервисес Груп НВ, 
преку застапник Адвокатско друштво Поленак, Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата на седница одржа-
на на ден 09.04.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ТБИХ 

Фајненшл Сервисес Груп НВ (TBIH Financial Serices 
Group NV), со службена адреса на Claude Debussylaan 
30, 1082 MD, Амстердам, Холандија и СИГМА Сх.а. 
(SIGMA Sh.a.), со седиште на Pal.Lura, kati 2, komuna 
Parisit, Тирана, Албанија, по основ на купопродажба на 
акции,  иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и за 
решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 84018203161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
        Бр. 07-179/3 
9 април 2009 година                         Претседател, 

    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

948. 
Врз основа на член 20 став (1) точка 2), во врска со 

член 20 став (2), член 23 став (1) и член 26 од Законот 
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 4/05, 70/06 и 22/07) и член 
205 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/05 и 
110/08), постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од Виенер Штетише Ферзихерунг АГ 
Виена Иншуранс Груп, преку застапник Адвокатско 
друштво Поленак, Комисијата за заштита на конкурен-
цијата на седницата одржана на 9.04.2009 година, го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Виенер 

Штетише Ферзихерунг АГ Виена Иншуранс Груп 
(Wiener stadtische Versicherung AG Vienna Insurance 
Group), со службена адреса на Schottenring 30, 1010, 
Виена, Австрија и Друштво за осигурување СИГМА 
АД Скопје, со седиште на ул. „Митрополит Теодосиј 
Гологанов“ бр. 28/1-17, 1000 Скопје, Република Маке-
донија, по основ на купопродажба на акции, иако пот-
паѓа под одредбите од Законот за заштита на конкурен-
цијата, нема да има за последица значително спречува-
ње, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за 
решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Бу-
џетот на Република Македонија бр. 100000000063095, 
уплатна сметка 84018203161, приходна шифра и про-
грама 72231300. 

 
Бр. 07-180/3 

9 април 2009 година                         Претседател, 
         Скопје                      Чедомир Краљевски, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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