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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3484. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на  
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДГТ „ГРАДБА 
ПРОМЕТ“ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„СИРКОВО”, ОПШТИНА РОСОМАН 
 
1. На ДГТ „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – песок и чакал 
на локалитетот  „Сирково”, општина Росоман.  

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,20 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, кои се дадени во следната табела:  

  
Точка Координата Координата 

 X Y 
Т-1 4.595.032,00 7.579.053,00 
Т-2 4.594.924,00 7.579.191,00 
Т-3 4.594.590,00 7.579.153,00 
Т-4 4.594.243,00 7.578.958,00 
Т-5 4.594.228,00 7.578.512,00 
Т-6 4.594.779,00 7.579.021,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки ист-
ражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот 
„Сирково”, општина Росоман.  

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 3.000.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6833/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3485. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА КВАРЦ НА ДПТТУ „БОРОС“ 
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ПЧИЊА” С. ДРАГОМАНЦЕ, ОПШТИНА  

СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 
1. На ДПТТУ „БОРОС“ ДООЕЛ увоз-извоз Кума-

ново му се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот „Пчиња” с. Драгоманце, општина Ста-
ро Нагоричане. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,11 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната  табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки ист-
ражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – кварц на локалитетот “Пчиња” 
с. Драгоманце, општина Старо Нагоричане. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 820.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6834/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3486. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК  НА „ЦЕМЕН-
ТАРНИЦА УСЈЕ“ АД  СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ЗЕЛЕНИКОВЕЦ - ГОВРЛЕВО”, ОПШТИНА  

СОПИШТЕ 
 
1. На „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доде-

лува концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – варовник на локали-
тетот „Зелениковец- Говрлево”, општина Сопиште.  

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,78 km2 и 
е определенa со координатни точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, кои се дадени во следната табела:  
 

Точка Координата Координата 
 X Y 

Т-1 4.642.216,00 7.528.004,00 
Т-2 4.642.548,00 7.528.318,00 
Т-3 4.642.835,00 7.529.210,00 
Т-4 4.641.831,00 7.529.220,00 
Т-5 4.641.991,00 7.528.325,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина–варовник на локалитетот „Зеле-
никовец-Говрлево”, општина Сопиште.  

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.262.800,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6835/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3487. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕ-
ОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА КВАРЦ НА ДПТТУ „БОРОС“ ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЧИЊА” 
С. КОИНЦИ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 

 
1. На ДПТТУ  „БОРОС“ ДООЕЛ увоз-извоз Кума-

ново му се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
на локалитетот „Пчиња” с. Коинци, општина Старо На-
горичане. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,01 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни,  кои се дадени во следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   
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4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – кварц на локалитетот “Пчиња” 
с.Коинци, општина Старо Нагоричане. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 820.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6836/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3488. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА ПЕСОК И ЧАКАЛ  НА ДГТУ „ХУЛУ-
СИ КОМЕРЦ ИСМАИЛ“ ДООЕЛ С.ЧЕРКЕЗИ КУ-
МАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ТРУБАРЕВО”,  

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
1. На ДГТУ „ХУЛУСИ КОМЕРЦ Исмаил“ ДООЕЛ 

с.Черкези Куманово му се доделува концесија за врше-
ње на детални геолошки истражувања на минерална 
суровина – песок и чакал на локалитетот „с.Трубаре-
во”, општина Гази Баба.  

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P =0,86 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот 
“с.Трубарево”  општина Гази Баба. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 2.000.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6837/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3489. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПЕСОК НА ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ 
ДОО СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ С.НОВО  

КОЊАРЕВО, ОПШТИНА НОВО СЕЛО 
 
1. На ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ ДОО Струмица му се 

доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – песок на лока-
литетот с .Ново Коњарево, општина Ново Село. 
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2. Површината на истражниот просторот на конце-
сијата од точка 1 на оваа одлука изнесува за поле 1 P1 
= 0,012 km2 и за поле 2 P2 = 0,03 km2 со вкупна повр-
шина P = 0,042 km2 и е определенa со координатни 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се даде-
ни во следните табели: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина –  песок на локалитетот с.Ново 
Коњарево, општина Ново Село. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.160.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6838/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3490. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТД „ИГМ ЏУ-
МАЈЛИJА“ ДОО ЛОЗОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ЛЕПА СТРАНА” С.САРАМЗАЛИНО, ОПШТИНА  

ЛОЗОВО 
 
1. На ТД „ИГМ ЏУМАЈЛИJА“ ДОО Лозово му се 

доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минералнa суровинa – песок и чакал 
на локалитетот “Лепа Страна” с.Сарамзалино, општина 
Лозово. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,10 km2 и 
е определенa со координатни точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, кои се дадени во следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот 
“Лепа Страна” с.Сарамзалино, општина Лозово. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 100.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 
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10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр.51-6839/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3491. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–КВАРЦ НА ДТУ „ЕМВИ КОМЕРЦ“ С.СУШЕ-
ВО - ВАСИЛЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАЛТАЛИЈА”,  

ОПШТИНА ШТИП 
 
1. На ДТУ „ЕМВИ КОМЕРЦ“ с.Сушево - Василево 

му се доделува концесија за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минералнa суровинa – кварц на 
локалитетот “Балталија”, општина Штип. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,7 km2 и е 
определенa со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, кои се дадени во следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – кварц на локалитетот “Балта-
лија”, општина Штип. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 301.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6840/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3492. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 
  

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ДП „КОРП МИНЕ-
РАЛС“ ДООЕЛ С.ГОРНО КОЊАРЕ - КУМАНОВО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАРА КОРИЈА“, ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 
 
1. На ДП „КОРП МИНЕРАЛС“ ДООЕЛ с.Горно 

Коњаре - Куманово му се доделува концесија за врше-
ње на детални геолошки истражувања на минералнa 
суровинa – дијабаз на локалитетот “Стара Корија“, оп-
штина Липково. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,60 km2 и 
е определенa со координатни точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, кои се дадени во следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – дијабаз на локалитетот “Стара 
Корија“, општина Липково. 
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5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 3.300.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6841/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3493. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ДП „КОРП МИНЕ-
РАЛС“ ДООЕЛ С.ГОРНО КОЊАРЕ - КУМАНОВО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ С. СЛУПЧАНЕ, ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 
 
1. На ДП „КОРП МИНЕРАЛС“ ДООЕЛ с.Горно 

Коњаре - Куманово му се доделува концесија за врше-
ње на детални геолошки истражувања на минералнa 
суровинa – дијабаз на локалитетот с. Слупчане, општи-
на Липково. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,50 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, кои се дадени во следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Концесијата за детални геолошки истражувања 
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – дијабаз на локалитетот с. 
Слупчане, општина Липково. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.000.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6842/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3494. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА–БАКАР НА ДПТУ „БОРОВ ДОЛ“ ДОО-
ЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ РАДОВИШ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„БОРОВ ДОЛ”, ОПШТИНА КОНЧЕ И ОПШТИНА  

ШТИП 
 
1. На ДПТУ „БОРОВ ДОЛ“ ДООЕЛ увоз-извоз Ра-

довиш му се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерална суровина – бакар 
на локалитетот „Боров Дол”, општина Конче и општи-
на Штип. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=7,69 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следнава табела: 
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3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од че-
тири години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – бакар на локалитетот “Боров 
Дол”, општина Конче и општина Штип. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 3.501.100,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6848/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3495. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА „КОНЦЕПТ 
МАРКЕТИНГ“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„БЕЛА ВОДА”, ОПШТИНА БЕРОВО 
 
1. На „КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ“ ДОО Скопје му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – подземна вода 
на локалитетот „Бела Вода”, општина Берово. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,07 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следнава табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – подземна вода на локалитетот 
„Бела Вода”, општина Берово. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 2.000.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6849/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3496. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ–БАКАР И ЗЛАТО НА ДППУ „ФЕЛПС 
ДОЏ ВАРДАР“ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ИЛОВИЦА”, ОПШТИНА БОСИЛОВО 
 
1. На ДППУ „ФЕЛПС ДОЏ ВАРДАР“ ДООЕЛ 

Скопје му се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерални суровини – бакар 
и злато на локалитетот „Иловица”, општина Босилово. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=3,27 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следнава табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од че-
тири години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералните суровини – бакар и злато на локалитетот 
„Иловица”, општина Босилово. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.500.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6850/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3497. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДПТУ „ФИ-
ДЕМ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „С.ПАДАЛИШТЕ”, ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 
1. На ДПТУ “ФИДЕМ“ ДОО увоз-извоз Скопје му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – подземна вода 
на локалитетот “с.Падалиште”, општина Гостивар. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,12 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следнава табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – подземна вода на локалитетот 
“с.Падалиште”, општина Гостивар. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 75.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6851/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3498. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ – ЗЛАТО, БАКАР, СРЕБРО И ДРУГИ НА 
ТД „РФ ИНДУСТРИАЛ СОЛУШНС“ ДООЕЛ РАДО-
ВИШ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВУШ”, ОПШТИНА  

ВАЛАНДОВО 
 
1. На ТД “РФ ИНДУСТИАЛ СОЛУШНС“ ДООЕЛ 

Радовиш му се доделува концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини – 
злато, бакар, сребро и други на локалитетот “Плавуш”, 
општина Валандово. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=22,40 km2 и 
е определенa со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следнава табела: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7.619.230,00 4.583.640,00 
Т-2 7.619.220,00 4.585.310,00 
Т-3 7.626.480,00 4.583.580,00 
Т-4 7.631.350,00 4.579.150,00 
Т-5 7.629.990,00 4.578.010,00 
Т-6 7.625.500,00 4.582.150,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од че-
тири години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералните суровини – злато, бакар, сребро и други 
на локалитетот “Плавуш”, општина Валандово. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 220.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
  Бр.51-6852/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3499. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10) Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУ-
ВАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРАВАТА 
НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за образување Национална комисија за 
правата на децата во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 126/07) во член 
3, во алинејата 2, сврзникот „и“ се заменува со запирка, 
а по зборот „нации“ се додаваат зборовите „и на Фа-
култативните протоколи кон Конвенцијата (Факулта-
тивниот протокол кон Конвенцијата за правата на дете-
то, кој се однесува на продажба на деца, детска прости-
туција и детска порнографија и Факултативниот прото-
кол кон Конвенцијата за правата на детето, кој се одне-
сува на вклучување на деца во вооружени конфли-
кти)“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр.51-6893/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3500. 
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижни ствари, сопс-

твеност на Република Македонија – корисник Мини-
стерство за одбрана, лоцирани на КП бр.178/3, запиша-
ни во ИЛ бр.217, викано место Кочани за КО Дрен и 
тоа: 

- објект (зграда) бр.1 со вкупна етажна површина од 
28 м2;  

- објект (зграда) бр.2 со вкупна етажна површина од 
28 м2 и   

- објект (зграда) бр.4 со вкупна етажна површина од 
8 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 на 
оваа одлука да се изврши по пат на јавно надавање со 
почетна цена утврдена од Општина Демир Капија, сог-
ласно Методологија за утврдување на пазарна вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/05 
и 40/10) и тоа за: 

- објект (зграда) бр.1  износ од 191.929,6 денари;  
- објект (зграда) бр.2 износ од 191.929,6 денари и 
- објект (зграда) бр.4 износ од 73.564,00 денари. 
 

Член 3 
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-

ните ствари, да се распише под следните услови: 
- недвижните ствари – објекти од член 1 на оваа од-

лука, се продаваат одделно; 
- паричниот депозит за учество на јавното наддава-

ње изнесува 20 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерс-
твото за одбрана; 

- рокот за плаќање на депозитот – најдоцна два дена 
пред денот на одржување на јавното наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисијата на Министерството за одбрана за 
располагање со недвижни и движни ствари сопстве-
ност на Република Македонија – корисник Министерс-
тво за одбрана; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- рокот за склучување на договор за купопродажба 
– 30 дена од денот на одржување на јавното наддавање; 

- начин на плаќање на купопродажната цена – во 
готово;   

- рок за плаќање на купопродажната цена – 15 дена 
од денот на склучување на договорот за купопродажба.  

 
Член 4 

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

 
  Бр.51-6934/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3501. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „EUROASIAN  

STAR 2010” ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во вежбовна активност “EUROASIAN 

STAR 2010” (во натамошниот текст „вежбовна актив-
ност”), која ќе се одржи во Република Турција, во пер-
иод од 7 до 15 декември 2010 година, се испраќаат 4 
припадници на Армијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот на 
персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учес-
ниците во вежбовната активност ги обезбедува Репуб-
лика Турција, а финансиските трошоци за интерен 
транспорт на учесниците во вежбовната активност се 
на товар на Министерството за одбрана на Република 
Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 
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4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
  Бр.51-6950/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3502. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 8/05 
и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА ПЛАНИНАРСКИОТ СПОРТСКИ  

КЛУБ „ПЕЛИСТЕР“- БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари - ќебиња војнички- 50 парчиња. 

  
Член 2 

Правото на сопственост на движните ствари од 
член 1 на оваа одлука се пренесува на Планинарскиот 
спортски клуб - „Пелистер“- Битола, без надомест. 

                                                        
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со Пре-
тседателот на Планинарскиот спортски клуб „Пели-
стер“- Битола, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

      
Член 4 

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

 
  Бр.51-7069/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3503. 
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник  на Република Македонија“ 
бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА, ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ  

НА АЗИЛ, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња -30 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната Установа, 
Прифатен центар за баратели на азил, Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Јавната Установа, Прифатен центар за бара-
тели на азил, Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските 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.51-7071/1                     Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3504. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТА-

НОВА, СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД, БАЊА БАНСКО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува  користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња – 65 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната Установа, 
Специјален Завод, Бања Банско. 

                     
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со  дире-
кторот на Јавната Установа, Специјален Завод, Бања 
Банско, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се дава-
ат на трајно користење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр.51-7072/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

 
3505. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УС-
ТАНОВА, СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД, ДЕМИР КАПИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња -223 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната Установа, 
Специјален Завод, Демир Капија. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Јавната Установа, Специјален Завод, Демир 
Капија, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се дава-
ат на трајно користење. 

    
Член 4 

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

 
  Бр.51-7073/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3506. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА, ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

ТОПАНСКО ПОЛЕ, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари - војнички ќебиња - 96 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната Установа, 
Завод за рехабилитација Топанско поле, Скопје.                 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Јавната Установа, Завод за рехабилитација 
Топанско поле, Скопје, со кој се уредуваат 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.51-7074/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3507. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-a од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.12.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

УСТАНОВА „11 ОКТОМВРИ“, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари - војнички ќебиња - 62 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната Установа 
„11 Октомври“, Скопје. 

   
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Јавната Установа „11 Октомври“, Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр.51-7075/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3508. 
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник  на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.12.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

УСТАНОВА „25 МАЈ“, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња - 40 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната Установа 
„25 Мај“, Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со ди-
ректорот на Јавната Установа „25 Мај“, Скопје, со 
кој се уредуваат 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.51-7076/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3509. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА „РАНКА МИЛАНОВИЌ“, СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња -24 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Јавната Установа 
„Ранка Милановиќ“, Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Јавната Установа „Ранка Милановиќ“, Скоп-
је, со кој се уредуваат 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.51-7077/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3510. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари - војнички ќебиња -150 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Затворот Скопје.                       

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Затворот Скопје, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлу-
ка, кои се даваат на трајно користење. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 Бр.51-7078/1                     Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3511. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ПОПРАВНИОТ ДОМ, ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња - 150 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Воспитно-По-
правниот дом, Тетово. 

                   
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Воспитно-Поправниот дом Тетово, со кој се 
уредуваат 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.51-7079/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3512. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“, бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12. 2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња-150 парчиња.  

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Казнено-Поправ-
ниот дом Идризово, Скопје.        

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на  Казнено-Поправниот дом Идризово, Скопје, 
со кој се уредуваат 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.51-7080/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3513. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник  на Република Македонија“, бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ПСИ-

ХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА-НЕГОРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња – 150 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на ЈЗУ Психијатри-
ска болница-Негорци. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Психијатриска болница-Негорци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно кори-
стење. 

    
Член 4 

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

 
  Бр.51-7081/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3514. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.12.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ПСИ-

ХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња - 300 парчиња.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на ЈЗУ Психијатри-
ска болница-Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со директо-
рот на ЈЗУ Психијатриска болница-Скопје со кој се уреду-
ваат 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.51-7082/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3515. 
Врз основа на член 54, став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ПСИ-
ХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА – ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари-војнички ќебиња – 800 парчиња. 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на ЈЗУ Психијатри-
ска болница – Демир Хисар. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Психијатриска болница – Демир Хисар, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трај-
но користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.51-7083/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3516. 
Врз основа на член 16, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУ-
ЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ – ФУДБАЛСКИ КЛУБ 

„РАБОТНИЧКИ“-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
следните недвижни ствари: 

- игралишта за ракомет, кошарка и мини голф со 
површина од 3400 м2, лоцирани на Катастарска парце-
ла бр.5108, Катастарска општина Центар 1, евиденти-
ран во Имотен лист бр.48987, викано место Парк, сопс-
твеност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на времено користење без надомест на Здружение-
то на граѓани – Фудбалски клуб „Работнички“ - Скопје 
за период од седум години. 
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Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Здружението на граѓани – Фудбалски клуб 
„Работнички“ - Скопје, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.51-7103/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3517. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка ( “ Службен 
весник на Република Македонија” бр.98/2008), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ПРАВДА- УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда-Управа за извршување на 
санкции бр.07-1972/2 од 26.11.2010 година. 

  
Член 2 

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

  
Бр. 51-7213/1                    Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година       на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3518. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС, ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 184000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС, без надомест, од Дирекцијата за 
заштита и спасување, од отстапените количини дизел 
гориво Еуродизел БС наменети за исплата на фирми 
ангажирани во реализација на Акциониот план за чи-
стење реки и дел од крајбрежјето на Преспанското езе-
ро во 2010 година, на: 

 
 Општина Градско    84000 литри 
 Општина Кочани    3000 литри 
 Општина Чешиново-Облешево 3000 литри 
 Општина Јегуновце    5000 литри 
 Општина Ранковце    3000 литри 
 Општина Прилеп    5000 литри 
 Општина Валандово    5000 литри 
 Општина Делчево    1000 литри 
 Општина Свети Николе   5000 литри 
 Општина Старо Нагоричане   3000 литри 
 Општина Македонска Каменица  2000 литри 
 Општина Крива Паланка   5000 литри 
 Општина Василево    10000 литри 
 Општина Босилово    5000 литри 
 Општина Студеничани   3000 литри 
 Општина Липково    5000 литри 
 Општина Желино    5000 литри 
 Општина Зелениково    3000 литри 
 Општина Пласница    3000 литри 
 Општина Кратово    5000 литри 
 Општина Сопиште    3000 литри 
 Општина Петровец    5000 литри 
 Општина Струмица    10000 литри 
 Општина Ресен    3000 литри 

 
Член 2 

Се задолжува Дирекцијата за заштита и спасување 
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.51-7466/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движ-
ните ствари, книги/учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на одбраната и 
тоа: 

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за образование и наука. 
 

Член 3 
Министерот за одбрана склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр.51-7106/1                                           Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година                                на Владата на Република 
     Скопје                                             Македонија, 

                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3519. 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2010 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ 
АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ 

3520. 
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  Бр.51-7496/1                           Заменик на претседателот
7 декември 2010 година                             на Владата на Република 

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

 



Стр. 26 - Бр. 164 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 декември 2010 
 

3521. 
Врз основа  на член  19 од Законот за технолошки 

индустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008 и 
139/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 декем-
ври 2010 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-
НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зо-
ни, поради истек на мандатот за кој се именувани се 
разрешуваат: 

- Миле Стојановски 
- Валентина Павловска 
- Милан Солаков. 
2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони се именуваат: 
- Миле Стојановски 
- Зоран Стојановски 
- Валентина Павловска 
- Милан Соколов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
         Бр. 22-5081/2                  Претседател на Владата 
7 декември 2010 година        на Република Македонија, 

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

3522. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7 декември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН  

И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија се именува Драган Настоски. 

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

 
  Бр. 22-6016/3                     Претседател на Владата 

7 декември 2010 година         на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

3523. 
Врз основа  на член  18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 декември 2010 
година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СТРУГА 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Струга се именува Надежда Ѓореска, досегашен др-
жавен правобранител во Државното правобранителс-
тво на Република Македонија за подрачјето на Струга. 

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

 
         Бр. 22-7533/1                   Претседател на Владата 
 7  декември 2010 година      на Република Македонија, 

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

3524. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИТЕ КОИ СЕ 
ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАНТИРАНИ БОЛНИ И ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ, ИНСУЛИН, 
ХОРМОН ЗА РАСТ И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИ ОД 
ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Во Програмата за обезбедување на трошоците за 

болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување 
на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување 
на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на 
болни од хемофилија во Република Македонија за 2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 20/10, 62/10, 129/10 и 137/10), во Делот "МЕРКИ И 
АКТИВНОСТИ", во точката 4. Шеќерна болест - диа-
бетес мелитус,  табелата се менува и гласи: 
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Во точката 6. Хемофилија, втората табела и првиот 
пасус по втората табела се менуваат и гласат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмата ќе се финансира согласно Буџетот на 

Република Македонија за 2010 година, наменети за 
оваа програма во висина од 75.400.000,00 денари, од 
кои 51.270.000,00 денари за набавка на инсулин од 
страна на јавните здравствени установи и набавка на 
потрошен материјал за инсулински пумпи, 9.440.180,00 
денари за неизмирени обврски за 2009 година, 
11.000.000,00 денари за дијализа за 20 странски држав-
јани кои се опфатени со Спогодбата со Република Ал-
банија, 3.637.620,00 денари за партиципација за осигу-
рени лица и 52.200,00 денари за секундарна и терцијар-
на превенција на хемофилијата.  

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

 
  Бр.51-6903/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3525. 
Врз основа на член 20 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
156/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА  ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ЗА  

2010 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за финансирање на програмски 

активности на здруженија на граѓани и фондации за 
2010 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.8/2010), во точка 1 бројот „20 000 000,00“ се 
заменува со бројот „17.187.500,00“. 

2. Во точка 2, во колоната „Број на грантови“, во 
приоритетната цел I бројот „40“ се заменува со бројот 
„41“, во приоритетната цел II бројот „7“ се заменува со 
бројот „1“, во приоритетната цел III бројот „5“ се заме-

нува со бројот „4“, во приоритетната цел IV бројот „5“ 
се заменува со бројот „3“ и во приоритетната цел V 
бројот „7“ се заменува со бројот „6“. 

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

 
  Бр.51-7496/2                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

3526. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНО-
МЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Програмата за рамномерен регионален развој во 
2010 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.8/2010 и 121/2010) членот 2 се менува и гласи: 
„Средствата од член 1 од оваа програма ќе се користат 
за следниве намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр.51-7500/1                    Заменик на претседателот 

7 декември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО 
БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

3527. 



20 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 164 - Стр. 29 

  Бр.51-6904/1                            Заменик на претседателот
7 декември 2010 година                            на Владата на Република 

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

 



Стр. 30 - Бр. 164 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 декември 2010 
 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.37/1998 и 40/2003) и член 42 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2009 и 95/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  
ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2010 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.15/2010 и 141/2010)  табелата се заменува со нова табела која гласи: 

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

 
Бр. 51-7309/1                                     Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година                           на Владата на Република 
     Скопје                                                                     Македонија, 
                                                            д-р Васко Наумовски, с.р. 

3528. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 164 - Стр. 31 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3529. 

Врз основа на член 469 став (6) од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македони-

ја” број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО 

                      

Член 1 

Во Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” број 159/09) во 

прилогот по Меѓународниот сметководствен стандард МСС 8, Сметководствени политики, промени на 

сметководствени проценки и грешки се додава Меѓународен сметководствен стандард 10, Настани по перио-

дот на известување, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

      Бр. 12- 34688/3                                                       

30 ноември 2010 година                                          Министер за финансии, 

           Скопје                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
3530. 

Врз основа на член 28 став (4), 29 став (5), 30 став (2), 77 став (4) и 81 став (3) од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ  

НА СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА* 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за ставање во промет на семе за вештачко осеменување од животни од видот говеда 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 143/08) во членот 3 во ставот (2) точката на крајот на речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „и го објавува на својата веб-страна“. 

(2) По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) Формата и содржината на списокот од став 2 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.“ 
 

Член 2 
(1) Во членот 5  во насловот по зборот „увоз“ се додаваат зборовите: „и транзит“. 
 
(2) Во ставот (1) во воведната реченица по зборот „увозот“ се додаваат зборовите: „ и транзитот“  
(3) По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Увоз и транзит на семе за вештачко осеменување од животни од видот говеда во и низ територијата на 

Република Македонија се врши од одобрени земји кои се наоѓаат на Листата на земји за увоз во Република Ма-
кедонија дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник“.  

 
Член 3 

(1) Во членот 8 став (1) по зборот “Прилог“ се додава бројот “3“ . 
(2) По ставот (1) се додава нов став(2) кој гласи: 
„(2) Формата и содржината на ветеринарно здравствениот сертификат со кој е пропратено семето за ве-

штачко осеменување кое се увезува во Република Македонија од Соединетите Американски Држави, Автрали-
ја и Канада е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 4 

Влегување во сила 
 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 11-4234/4        

9 декември 2010 година                                         Министер, 
            Скопје                      Љупчо Димовски, с.р. 

______________________ 
 
∗ Oдлуката  (ЕЗ) 2004/639 на Комисијата на Европа од 6 Септември 2004 година за услови за увоз на семе од домашни животни од 
видот говеда 32004D0639 и Одлука  на Советот 2009/712(ЕЗ) од 18 септември 2009 за имплементирање на Директивата 2008/73 во 
однос на интернет информативни страници кои содржат листи на објекти и лаборатории одобрени  од Земјите Членки во соглас-
ност со ветринарната и зоотехничката легислатива на Заедницата 32009D0712 
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Стр. 40 - Бр. 164 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 декември 2010 
 



20 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 164 - Стр. 41 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
3531. 

Врз основа на член 422  алинеја 1 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.54/07, 86/08, 98/08, 
64/09 и 161/09) министерот за образование и наука во 
согласност со министерот за внатрешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА 
АВТОШКОЛИТЕ, НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГ-
РАМА ЗА ОБУКА, СТРУЧНИОТ КАДАР, ОПРЕ-
МАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ, КА-
КО И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВО-
ДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА  

КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите, 

начинот на работа на автошколите, наставниот план и 
програма за обука, стручниот кадар, опремата со која 
треба да располагаат, како и евиденциите што треба да 
ги водат автошколите за оспособување на кандидати за 
возачи. 
 
II. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН НА РАБОТА НА АВТОШ-
КОЛИТЕ, СТРУЧНИОТ КАДАР И ОПРЕМАТА СО 

КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ 
 

Член 2 
За оспособување на кандидатите за возачи, авто-

школата, обезбедува: 
1. соодветно опремена просторија за изведување на 

теоретска настава; 
2. соодветно уреден простор за прием на кандидати 

за возачи и за работа на стручниот раководител на 
автошколата;  

3. наставни средства, помагала и информатичка 
опрема за спроведување на наставната програма; 

4. сообраќајен автодром ( полигон); 
5. возила на моторен погон и 
6. стручен кадар. 

 
1. Соодветно опремена просторија за изведување на 

теоретска настава 
 

Член 3 
Просторијата за изведување на теоретската настава 

(во натамошниот текст: училница) треба да биде соод-
ветно опремена за да обезбедува услови за изведување 
на теоретска настава и спроведување на пробниот тест 
најмалку за 16 кандидати. Училницата е опремена со 
најмалку осум клупи и 16 столчиња, една работна маса, 
една училишна табла и друг училишен прибор, технич-
ка опрема според нормативот за опремување на учили-
шен кабинет за сообраќајно образование и воспитание 
со можност за истакнување на цртежи и прикажување 
на филмови и анимации, а од аспект на површината, 
опременоста, греењето, вентилација, осветлувањето и 
санитарниот чвор, училницата треба да ги исполнува 
критериумите во согласност со прописите од областа 
на образованието и воспитанието. Училницата може да 
биде во сопственост на автошколата или под закуп.  

2. Соодветно уреден простор за прием на кандидати 
за возачи и за работа на стручниот раководител на 

автошколата 
 

Член 4 
Просторот за прием на кандидати за возачи и за ра-

бота на стручниот раководител на автошколата треба 
да биде соодветно уреден и да обезбедува услови за 
менаџирање со работата на автошколата, а истиот мо-
же да биде во сопственост на автошколата или под за-
куп. 

Просториите од став 1 на овој член треба да ги ис-
полнуваат стандардите согласно прописите за општите 
мерки на заштита при работа за работни и помошни 
простории и простори. 

 
3. Наставни средства, помагала и информатичка 
опрема за спроведување на наставната програма 

 
Член 5 

За спроведување на наставната програма, автошко-
лата треба да обезбеди наставни средства,  помагала и 
информатичка опрема и тоа: 

1. шема на сообраќајни знаци, ознаки на коловозот 
и знаци кои во сообраќајот ги дава униформиран поли-
циски службеник; 

2. шеми, цртежи, фотографии и други помагала за 
објаснување на правилата на сообраќајот (престигнува-
ње, првенство на минување, промена на правецот на 
движење, престројување, запирање и паркирање, сопи-
рен пат при разни брзини и сл.) сообраќајни ситуации 
и елементи на патот, кои може да бидат и во електрон-
ска форма; 

3. модели или шеми на уредите на моторните вози-
ла што се од значење за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата (уреди за управување, уреди за сопирање, 
уреди за давање светлосни знаци и за осветлување на 
патот и на возилото и за означување на возилото, пре-
сек на пневматик и сл.), кои може да бидат и во еле-
ктронска форма; 

4. комплет на пропишана опрема на возилата од со-
одветната категорија; 

5. пресек, модел на дизел мотор или цртеж (со пре-
сек) на дизел мотор за моторни возила од „Ц“ и „Д“ ка-
тегорија и „Ц1“ и „Д1“ поткатегорија; 

6. шеми, цртежи, фотографии, филмови, информа-
тичка опрема (компјутер и LCD проектор), уреди за ви-
деопрезентација, телевизор, графоскоп и други технич-
ки уреди за изведување на настава и 

7. потребна стручна литература од областа на про-
писите за безбедноста на сообраќајот на патиштата (за-
кони, правилници, учебници, прирачници, тест-вежби 
и списанија) за оспособување на кандидати за возачи и 
за стручно усовршување на возачи-инструктори. 

                                                                                            
4. Сообраќаен автодром (полигон) 

 
Член 6 

За почетното оспособување на кандидати за возачи 
на моторно возило или трактор, автошколата треба да 
обезбеди  и користи сообраќаен автодром (полигон) кој 
може да биде во сопственост на автошколата или под 
закуп. 

Автодромот (полигон) од ставот 1 на овој член се 
состои од една или повеќе површини кои претставува-
ат целина, а не јавни патишта, и ги има следните соо-
браќајно-технички елементи: 
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1. пат со најмалку две сообраќајни ленти за движе-
ње на возила во спротивни насоки, во должина од нај-
малку 240 метри, а широчина од најмалку 5 метри и 

2. сообраќајни површини за изведување на дејстви-
ја со возило што се предвидени во програмата за почет-
но оспособување на кандидати за возачи при практич-
но управување со моторно возило или трактор, како и 
за полагање на возачкиот испит. 

Сообраќајно техничките елементи на автодромот 
(полигонот) треба да ги исполнуваат стандардите сог-
ласно техничките прописи за изградба на патиштата и 
се обележани и означени со соодветна вертикална и хо-
ризонтална сообраќајна сигнализација (сообраќајни 
знаци и ознаки), согласно прописите за сообраќајните 
знаци, опрема и сигнализација на патот. 

Сообраќајно-техничките елементи на сообраќајните 
површини од ставот 3 на овој член се определени со 
Скица која е дадена во Прилог број 1  и е составен дел 
на овој правилник. 

 
5. Возила на моторен погон 

 
Член 7 

Оспособувањето на кандидатите за возачи се врши 
со возила на моторен погон и тоа: 

1. за „А1“ поткатегорија со моторно возило од „А1“ 
поткатегорија; 

2. за „А“ категорија со моторно возило од „А“ кате-
горија; 

3. за „Б“ категорија со моторно возило од „Б“ кате-
горија кое нема автоматски менувач; 

4. за „Б+Е“ категорија со моторно возило од „Б+Е“ 
категорија; 

5. за „Ц1“ поткатегорија со моторно возило од „Ц1“ 
поткатегорија; 

6. за „Ц“ категорија со моторно возило од „Ц“ кате-
горија, (чија најголема дозволена маса е над 7,5 тона); 

7. за „Ц1+Е“ поткатегорија со моторно возило од 
„Ц1+Е“ поткатегорија; 

8. за „Ц+Е“ категорија на моторно возило од „Ц+Е“ 
категорија; 

9. за поткатегоријата „Д1“ со моторно возило за 
превоз на лица од  „Д1“ поткатегорија; 

10. за „Д“ категорија со моторно возило од „Д“ ка-
тегорија, во кое има вградено најмалку 30 седишта; 

11. за поткатегорија „Д1+Е“ со моторно возило од 
„Д1+Е“ поткатегорија; 

12. за категорија „Д+Е“ на моторно возило од 
„Д+Е“ категорија и 

13. за возачи на трактори, со трактор и приклучно 
возило, (со носивост од најмалку 1,5 тона). 

 
Член 8 

Возилата на автошколата за оспособување на кан-
дидати за возачи и за полагање на возачкиот испит по-
крај задолжителната опрема со која треба да бидат 
опремени согласно закон, треба да бидат опремени и 
со: 

1. внатрешно огледало за возилата од „Б„ категори-
ја; 

2. апарат на гаснење на пожар; 
3. посебна ознака со натпис „Автошкола“ која ноќе 

и во услови на намалена видливост е осветлена. Озна-
ката е со димензии 75х15 см. и има сопствен извор на 
светлина. Се поставува на највисокиот дел на возилата 
од сите категории и поткатегории, освен на возилата од 
категоријата „А“ и поткатегоријата „А1“. 

Возилото со кое се врши практично осбпособување 
на кандидатот на возач треба да биде означено со по-
себна таблица на која е испишана латинската буква „L“ 
и која се истакнува на предната и задната лева страна 
од возилото. 

 
Член 9 

Автошколата треба да има најмалку две моторни 
возила од категоријата „Б“ кои се во сопственост на 
автошколата, опремени со двојни ножни команди, тех-
нички исправни и регистрирани во Република Македо-
нија. 

За оспособување на кандидати за возачи од остана-
тите категории и подкатегории, автошколата треба да 
има по едно сопствено возило или возило под закуп, 
технички исправно и регистрирано. 

Возилото за оспособување на кандидати за возачи 
од категоријата „Ц“ и подкатегоријата`Ц1` покрај усло-
вите утврдени во ставот 2 на овој член треба да биде 
опремено и со двојни ножни команди. Останатите во-
зила од другите категории и поткатегории не треба да 
поседуваат двојни ножни команди.  

 
5. Стручен кадар 

 
Член 10 

Стручниот кадар во автошколата го сочинуваат: 
стручен раководител, најмалку еден предавач по на-
ставна програма за сообраќајни правила и прописи (те-
оретски дел) и најмалку двајца возачи-инструктори од 
категоријата „Б“ за спроведување на наставна програма 
за управување со возило (практичен дел). 

Стручен раководител, предавач по наставна програ-
ма и возач-инструктор за спроведување  на наставната 
програма  може да биде лице кое ги исполнува услови-
те предвидени со  закон.  

 
III. НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА 
 

Член 11 
Наставниот план и програма за обука на кандидати-

те за возачи на моторни возила, возачи на мотоцикли и 
за возачи на трактори се состои од теоретски и практи-
чен дел. 

Наставниот план и програма за обука на кандидати-
те за оспособување на кандидати за возачи за управу-
вање со работна машина, мотокултиватор, велосипед 
со помошен мотор и мопед, се состои само од теорет-
ски дел. 

 
1. Теоретски дел 

 
Член 12 

Теоретскиот дел на програмата за оспособување на 
кандидати за возачи на моторни возила  се состои од 
изучување на сообраќајни знаци, правила и прописи. 

Теоретскиот дел на програмата за оспособување на 
кандидати за возачи на трактори, работни машини, мо-
токултиватори и велосипед со помошен мотор и мопед 
ги опфаќа само прописите за безбедноста на сообраќа-
јот на патиштата што се однесуваат на правилата на со-
обраќајот на патиштата, сообраќајните знаци и нивното 
значење и знаците што ги даваат полициските службе-
ници при вршење на контрола и регулирање на сообра-
ќајот на патиштата, како и опасностите кои настанува-
ат поради неправилно преземање на дејствија во соо-
браќајот и основите на функционирањето на уредите 
на возилата на моторен погон значајни за безбедноста 
на сообраќајот на патиштата. 
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Член 13 
За изведување на теоретскиот дел од програмата за 

оспособување на кандидати за возачи на возила на мо-
торен погон (моторни возила, мотоцикли, трактори и 
работни машини) за следниве категории, подкатегории 
и национални категории на возила се предвидуваат: 

- за „А“ категорија – 12 наставни часа; 
- за „Б“ категорија – 20 наставни часа; 
- за „Ц“ категорија – десет наставни часа; 
- за „Д“ категорија – десет наставни часа; 
- за „Б+Е“ категорија шест наставни часа; 
- за „Ц+Е“ категорија – шест наставни часа и 
- за „Д+Е“ категорија – шест наставни часа 
 
- за „А1“ поткатегорија – 12 наставни часа; 
- за „Ц1“ поткатегорија – десет наставни часа; 
- за „Д1“ поткатегорија – десет наставни часа; 
- за „Ц1+Е“ поткатегорија –шест наставни часа и 
- за „Д1+Е“ поткатегорија – шест наставни часа 
 
- за „Ф“ национална категорија – десет наставни ча-

са; 
- за „М“ национална категорија – десет наставни ча-

са и 
- за „Г“ национална категорија – десет наставни часа. 
На возачот на кого му е издадена возачка дозвола 

од „А“ категорија, „А1“ подкатегорија и од национал-
ните категории „Ф“, „Г“ и „М“, за оспособување за „Б“ 
категорија се предвидуваат десет наставни часа. 

На возачот на кого му е издадена возачка дозвола 
од „Ц1“, „Д1“, „Ц1+Е“, „Д1+Е“ подкатегории, за оспо-
собување за „Ц“, „Д“,„Ц+Е“ и „Д+Е“ категории се 
предвидуваат четири наставни часа. 

 
Член 14 

Наставниот час од теоретскиот дел на програмата 
трае 45 минути и во еден ден кандидатот за возач може 
да реализира најмногу четири наставни часа. 

 
Член 15 

Проверката на кандидатите за возачи за практично 
управување со возило на пат се врши со писмено  те-
стирање на пробен  тест. 

Тестирањето од став 1 на овој член го спроведува 
предавач вработен во автошколата. 

Пробниот тест за проверка на знаењата содржи пра-
шања кои се вреднуваат со бодови во зависност од со-
држината на прашањето. 

Кандидатот за возач го поседува потребното знаење 
ако во одговорот на пробниот тест постигне најмалку 
85% од вкупниот број бодови, а потоа може да отпочне 
со практично оспособување. 

Содржината на тестот од став 3 на овој член не мо-
же да биде идентична со содржината на тестот за пола-
гање на возачки испит. 

Тестовите со кои е извршена проверката се чуваат 
во автошколата најмалку три години, од денот на те-
стирањето. 

 
2. Практичен дел 

 
Член 16 

Практичниот дел на програмата за оспособување на 
кандидатите за возачи на моторни возила, мотоцикли и 
трактори се однесува на изведување на дејствија со мо-

торно возило, мотоцикл или трактор што се од значење 
за успешно и безбедно управување во согласност со 
правилата на сообраќајот и условите на патот и во соо-
браќајот, како и за совладување на техниката и вешти-
ната за управување со возилото. 

 
Член 17 

Наставниот час за практично оспособување изнесу-
ва 45 минути и во текот на еден ден кандидатот може 
да се оспособува најмногу два наставни часа.  

 
Член 18 

Изведувањето на наставата од практичниот дел на 
програмата за оспособување на кандидати за возачи на 
моторни возила, мотоцикли и за возачи на трактори се 
врши со почетно оспособување на сообраќаен авто-
дром (полигон), а потоа оспособувањето продолжува 
на јавен пат надвор од населено место и на јавен пат во 
населено место,  во денски и ноќни услови. 

 
Член 19 

Почетното оспособување на сообраќајниот авто-
дром (полигон) трае за: 

- „А“ категорија – четири наставни часа; 
- „А1“ поткатегорија – четири наставни часа; 
- „Б“ категорија – шест наставни часа: 
- „Ц“ категорија – четири наставни часа; 
- „Ц1“ поткатегорија – четири наставни часа; 
- „Д“ категорија – четири наставни часа; 
- „Д1“ поткатегорија – четири наставни часа; 
-  "Ф" национална категорија – два наставни часа. 
 

Член 20 
Бројот на наставните часови од практичниот дел од 

програмата за оспособување на јавен пат надвор од на-
селено место и во населено место, дење, за следниве 
категории, подкатегории и национални категории, из-
несува: 

- „А“ категорија – десет наставни часа 
- „Б“ категорија – 28 наставни часа 
- „Ц“ категорија – 14 наставни часа 
- „Д“ категорија – десет наставни часа 
- „Б+Е“ категорија – осум наставни часа  
- „Ц+Е“ категорија – осум наставни часа  
- „Д+Е“ категорија – осум наставни часа  
 
- „А1“ поткатегорија – десет наставни часа  
- „Ц1“ поткатегорија – 14 наставни часа 
- „Д1“ поткатегорија – десет наставни часа 
- „Ц1+Е“ поткатегорија – осум наставни часа  
- „Д1+Е“ категорија – осум наставни часа  
 
- „Ф“ национална категорија – осум наставни часа  
 
Во случаите од ставот 1 на овој член, бројот на на-

ставните часови на возачот на кого му е издадена во-
зачка дозвола за следниве подкатегории, изнесува: 

- „Ц1“ поткатегорија и се оспособува за „Ц“ катего-
рија - четири наставни часа; 

- „Д1“ поткатегорија и се оспособува за „Д“ катего-
рија - шест наставни часа; 

- „Ц1+Е“ поткатегорија и се оспособува за „Ц+Е“ 
категорија - четири наставни часа; 

- „Д1+Е“ поткатегорија  и се оспособува за „Д+Е“ 
категорија - четири наставни часа. 
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Член 21 
Бројот на наставните часови од практичниот дел од 

програмата за оспособување на јавен пат надвор од на-
селено место и во населено место, ноќе, за следниве ка-
тегории изнесува: 

- „А“ категорија - два наставни часа и 
- „Б“ категорија - два наставни часа. 
Во случаите од ставот 1 на овој член, за сите оста-

нати категории и поткатегории бројот на наставните 
часови изнесува два наставни часа.  

 
Член 22 

Наставниот план и програма за оспособување на 
кандидати за возачи на мотоцикли, за оспособување на 
кандидати за возачи на моторни возила од сите катего-
рии и поткатегории и  за оспособување на кандидати за 
возачи на трактор и за возачи на работни машини, мо-
токултиватор и велосипед со помошен мотор и мопед 
се дадени во Прилог број 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
IV. ЕВИДЕНЦИИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ 

АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ  НА КАН-
ДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ 

 
Член 23 

За оспособување на кандидатите за возачи во авто-
школата се водат следните евиденции: 

1. Матична книга за евидентирање на кандидати за 
оспособување на возачи во кои се запишува: реден 
број, лично име, име на еден од родителите, датум и 
место на раѓање, живеалиште, односно престојували-
ште, адреса на станот, делот од програмата за кој се вр-
ши оспособувањето, број на одржани часови, време за 
кое кандидатот е оспособен, податоци за успехот на 
кандидатот на возачкиот испит, име и презиме на ин-
структорот што го оспособува и забелешка; 

2. Евиденција за дополнително оспособување на 
кандидати за возачи од практичен дел во кој се запи-
шува: реден број, лично име, име на еден од родители-
те, датум и место на раѓање, живеалиште, односно пре-
стојувалиште, адреса на станот, делот од програмата за 
кои се врши оспособувањето, број на одржани часови, 
време за кое се одржани часовите, име и презиме на 
инструкторот и забелешка; 

3. Дневник за евидентирање на изведениот теорет-
ски дел на програмата за оспособување на кандидатите 
за возачи во кој се запишува: датум и час на одржаната 
настава, наставен предмет што се предава и наставната 
единица, потпис на наставникот и имињата и презими-
њата на кандидатите што ја посетувале наставата; 

4. Картон за евидентирање за оспособување на кан-
дидатите за возачи од практичниот дел на програмата 
за оспособување на кандидатите за возаичи во кој се 
запишува: називот на автошколата, име и презиме на 
кандидатот и инструкторот, бројот под кој е запишан 
во матичната книга, видот и регистарскиот број на во-
зилото и податоци за траењето на оспособувањето на 
кандидатот, со опис на работата (картонот се чува три 
години во архивата на автошколата); 

5. Картон за евидентирање за дополнително оспосо-
бување на кандидати за возачи од практичен дел кој ги 
содржи истите податоци предвидени во точка 4 на овој 
член (картонот се чува три години во архивата на авто-
школата); 

6. Евиденција за извршена проверка на знаењето на 
кандидатот за возач од областа на познавање на прави-
лата во сообраќајот на патиштата и сообраќајните зна-
ци, во кој се запишува: реден број, лично име, име на 
еден од родителите, дата и место на раѓање, живеали-
ште, односно престојувалиште, адреса на станот, дата 
на извршена проверка, број на пробниот тест, по кој 
пат полага кандидатот, успех на кандидатот и име и 
презиме на лицето кое ја извршило проверката и забе-
лешката; 

7. Дневна евиденција за работа на возачите инстру-
ктори во која се запишува: реден број, датум и време 
на оспособување, име и презиме на инструкторот, име 
и презиме на кандидатот за возач; 

8. Евиденција за посебните таблици за означување 
на возилото за оспособување на кандидати за возачи, 
во кој се запишува: реден број, број на таблицата, кој ја 
издал, име и презиме на задолжениот возач инструктор 
и забелешка; 

9. Автошколата треба да поседува соодветна ин-
форматичка опрема (компјутер, LCD проектор и сл.) и 
софтверска апликација што овозможува воспоставува-
ње и водење единствена база на податоци за спроведу-
вање на обуката за кандидати за возачи како и стручна 
анализа. 

 
Член 24 

По престанокот на работа на автошколата, матична-
та книга од членот 24 став 1 точка 1 од овој правилник 
се предава во Министерството за внатрешни работи за 
што се издава соодветна потврда. 

 
Член 25 

На оспособениот кандидат за возач во автошколата 
му се издава: 

1. Потврда за проверка на знаењето од правилата за 
сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци  и 

2. Потврда за оспособеност на кандидат за возач на 
моторно возило и за возач на трактор. 

Потврдите од ставот 1 на овој член се дадени во 
Прилог број 3 и 4 и се составен дел на овој правилник. 
 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за критериумите и 
начинот на работа на автошколите, наставниот план и 
програмата, стручниот кадар, опремата со која мораат 
да располагаат и евиденциите што ги водат автошколи-
те за оспособување на кандидати за возачи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.21/06).  

 
Член 27 

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

 
Бр. 141-92638/1 Бр. 19-9369/1 

25 ноември 2010 година 30 ноември 2010 година 
Скопје Скопје 

  
Министер Министер 

за внатрешни работи, за образование и наука, 
м-р Гордана Јанкулоска, с.р. Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
3532. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник  на Република Македонија“ 
бр.79/2009), министерот за труд и социјална политика, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ 

„11 ОКТОМВРИ“ СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Детски Дом „11 Октомври“ Скопје, бр. 02-1455/2 донесен од Управниот 

одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 12.11.2010 година. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Република 

Македонија “. 
 

       Бр. 10-8257/2         
15 декември 2010 година                                      Министер, 

    Скопје                                                Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3533. 
Врз основа на член 72 став 9 од Законот за управување со отпадот (“Службен весник на Република Македони-

ја” бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08 и 124/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе 
 

П Р АВ И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ 
МОРААТ ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ И СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПОСТАП-
УВААТ СО ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА, НИВНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЦЕЛИТЕ И 
РОКОВИТЕ ЗА НИВНО ПОСТИГНУВАЊЕ И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВОЗИЛОТО ЗА УНИШТУВАЊЕ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА(*) 

 
Член 1 

Во Правилникот за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите, 
сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористените возила, нивните компоненти и материјали, целите и 
роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за 
преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на 
водење на евиденцијата („Службен весник на Република Македонија “ бр. 108/09), Прилогот 2 се заменува со нов 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Одредбата на член 1 од овој правилник ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 
 

       Бр. 07-10656/1                            Министер за животна средина 
16 ноември 2010 година                         и просторно планирање,  
            Скопје                                        д-р Неџати Јакупи, с.р. 

______________________ 
 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата од 23 февруари 2010 година за изменување на Прилог 2 на 
Директивата 2000/53/ЕC на Европскиот парламент и на Советот за искористени возила, 32010D0115 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3534. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.12.2010 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини           ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 35,549 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98         до 36,937 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)        до 36,379 
 
в) Масло за горење           ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 35,950 
   
г) Мазут               ден/кг 
- М-1 НС             до 27,513 

 
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 БС - 95      до 73,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 75,00 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 62,00 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 51,00 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС          до 33,987 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен 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 ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС 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-1 НС, 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 БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
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конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 

 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
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 БС - 95      до 22,069 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,953 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,133 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 

 
Член 6 

 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 7 
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 21.12.2010 година. 

 
  Бр. 02-2003/1    

20 декември 2010 година                 Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3535. 
Врз основа на член 34 од Законот за адвокатура и 

член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Репуб-
лика Македонија, Управниот одбор на Адвокатската 
комора на Република Македонија, на седницата одржа-
на на ден 13 ноември 2010 година ја донесе, следната 

 
О Д Л У К А  

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 
 

Член 1 
Во член 8 став 1, точка 9 после зборот “еден” точка-

та се заменува со запирка и се додаваат зборовите “а 
полномошната се составени на заштитен А4 образец, 
со холограм на АКРМ и отпечатен сериски број. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
                           Управен одбор на  

     Адвокатска комора на РМ 
                                              

__________ 
3536. 

Врз основа на член 15 од Законот за Адвокатура 
(„Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Ста-
тутот на Адвокатската комора на Република Македони-
ја, на 40-то годишно собрание одржано на 27.03.1993 
година, Адвокатската комора ја донесе, а Управниот 
одбор на АКРМ, врз основа на член 34 став 2 точка 5 
од Законот за адвокатура („Службен весник на РМ“ бр. 
59/02) и член 23 став 1 алинеја 1 од Статутот на АКРМ, 
со своја одлука на седницата одржана на ден 13 ноем-
ври 2010 година, го утврди пречистениот текст на  

 
Т А Р И Ф А 

ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

ОПШТИ ОДРЕДИ 
 

Член 1 
Со оваа тарифа се одредува висината на наградата и 

трошоците на дадената правна помош. 
Адвокатот и странката можат слободно да ја дого-

ворат наградата и трошоците како и начинот и средс-
твата за плаќање, но не пониско од предвидените со та-
рифата. 

 
Член 2 

Плаќањето на наградата и трошоците се врши во 
пари, а се пресметува во денари. 
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Член 3 
Во предметите во кои една од странките е странско 

физичко или правно лице, во предметите во кои има 
прилози на странски јазик, или се контактира на стран-
ски јазик, наградата е двојно поголема. 

 
Член 4 

Ако во текот на постапката се изменила Тарифата 
еднаш или повеќе пати, ќе се примени тарифата што е 
во сила на денот на пресудувањето односно на одлучу-
вањето. Од тој ден па до денот на исплатата на износот 
на адвокатската награда и трошоците се пресметува за-
конска камата. 

Неисплатената награда и трошоци странката секо-
гаш ги плаќа на адвокатот по тарифата што е во сила 
на денот на плаќањето. 

Напомена: 
Со решение на Уставниот суд на РМ, У.бр. 115/93 

од 15.09.1993 година, не се поведува постапка за оце-
нување на уставноста и законитоста на член 4. 
 

Член 5 
За дел од наградата и трошоците, странката може 

да му даде аконтација на адвокатот. 
Ако странката го откаже полномошното на адвока-

тот, должна е да му исплати за едно дејствие што тре-
бало да се преземе. 

 
Член 6 

На странката, која по законот може да биде ослобо-
дена од плаќање на трошоци на постапката (сиромаш-
но право), адвокатот е должен да и даде бесплатна 
правна помош. 

 
НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ 

 
Член 7 

За извршување на правна помош, странката е долж-
на на адвокатот да му ги надомести и трошоците: 

1. За превоз, до висина на трошоците на патниот 
билет за превозното средство што го користел адвока-
тот, а за употреба на сопствено возило ќе му надомести 
по 30% од цената на најскапиот бензин за секој изми-
нат километар. 

2. За ноќевање, до висина на трошоците за ноќевање. 
3. На име дневница ќе му се исплати вообичаена 

дневница или по договор. 
4. За отсуство од канцеларија , ќе му бидат надоме-

стени трошоци за секој започнат час 20% од наградата 
за дејствието за кое патува, но не повеќе од 7 часа за 
еден ден. 

 
НАГРАДА ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ 

 
Член 8 

 
I.Награда за пишување на писмени состави  

(поднесоци) 
 
1. За пишување на поднесоци со кои се поведува 

постапка, образложени поднесоци, приговори, одгово-
ри и изјави на последна волја, предлог за извршување 

награда се определува според висината на барањето во 
поднесокот или според пропишаната дисциплинска 
или друга мерка и според пропишаната казна. 

2. За поднесоци со барање: 
- до 10.000 денари или пропишана дисциплинска 

мерка, парична казна или затвор до 1 година изнесу-
ва................................................................1.000,00 денари 

- од 10.001,00 до 25.000,00 денари или казна затвор 
до три години наградата изнесува ....... 1.500,00 денари. 

- од  25.001,00 до 50.000,00 денари  или казна затвор 
до пет години наградата изнесува  ………2.000,00 денари. 

- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари или казна 
затвор до десет години наградата изнесув 2.500,00 денари. 

- над 100.001,00 или казна затвор над десет години како и 
во полициска постапка наградата изнесува ..3.000,00 денари. 

- за состав на писмени договори наградата изнесува 
од 1.000,00 до 2.000,00 денари. 

3. За поднесоците со кои се поведува постапка пред 
Уставен суд, за статусни и станбени спорови, за работ-
ни спорови, авторски права, патенти и лиценци, како и 
индустриска сопственост, за упис на основање и изме-
на на регистрацијата во трговскиот регистар, наградата 
изнесува колку максималната во точка 2. 

4. За застапување и одбрана пред судовите, нотари, 
извршители, центри за социјална работа, работодаве-
цот, полициските, инспекциските и други органи, како 
и превземање на дејствија од точка 2 на овој став кои 
се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржа-
ни, продолжени или одложени, како и за рочиштето за 
објавување на Одлука, секој започнат ден се смета за 
ново застапување, односно нова одбрана. Во постапка 
за застапување пред полиција наградата е двојна од 
највисоката определена во точка 2. 

5. За состав и пишување на нормативни акти, награ-
дата се договара со писмен договор. 

6. Во поднесоците во кои покрај главното барање се 
предлага времена мерка или предлог за обезбедување 
докази, наградата се зголемува за 20 %. 

7. Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, 
наградата се определува според збирот на двете барања. 

8. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, на-
градата се зголемува по 30% за секое наредно лице, а 
за секое наредно лице од спротивната страна по 15%, 
но не повеќе од пет пати од предвидената награда од 
член 8 од Тарифата. 

9. За поднесоци за издршка, необразложени поднесо-
ци, изјави, молби, полномошна со кои е овластен адво-
катот за застапување и превземање на дејствија во име 
на властодавецот во сите постапки и други видови пол-
номошна како и трошковници и други слични поднесо-
ци, наградата е како најниската награда од точка еден, а 
полномошната се составени на заштитен А4 образец, со 
холограм на АКРМ и отпечатен сериски број. 

10. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, 
наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое 
наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно 
лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената 
награда од член 8 од Тарифата. 
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II. Награда за одбрана и застапување 
 
1.  За застапување и одбрана, наградата е како за со-

став на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за се-
кој започнат час. 

2. За одбрана на клиент во претходна судска постап-
ка, посета на клиент лишен од слобода, за присуство на 
вештачења, за увид на лице место и слични дејствија, 
наградата изнесува како под точка еден од Тарифата. 

3. За застапувања и одбрана како и превземање на 
дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во по-
веќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени 
или одложени, секој започнат нов ден се смета за ново 
застапување, односно нова одбрана.  

       
III. Награда за состав на правен лек 

 
За состав на редовен и вонреден правен лек и одго-

вор на редовен и вонреден правен лек, наградата е 50% 
поголема од наградата за застапување или одбрана, а 
ако адвокатот не учествува на расправа или претрес, 
наградата е 100% зголемена. 

 
IV. Награда за правни совети 

 
1. За усмен правен совет, наградата изнесува 20% 

од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 
20% за секој започнат час. 

2. За писмени совети наградата изнесува 50% од со-
одветната награда за писмен состав и саатнина од 20% 
за секој започнат час. 

 
V. Заеднички одредби 

 
1. Наградата предвидена по одредбите на оваа Та-

рифа се зголемува за 30% на име паушал за сите спо-
редни дејствија што се тарифирани. 

2. За утврдување на правосилност и извршност на-
градата изнесува 10% од предвидената за соодветното 
дејствие по оваа тарифа. 

3. Сите дејствија предвидени со оваа тарифа се та-
рифираат според најсродното дејствие од оваа тарифа. 

4. Наградата предвидена со оваа тарифа за сите 
дејствија што ги превземаат адвокатите, обврзници 
на ДДВ, се пресметува и наплаќа зголемена за изно-
сот на ДДВ. 

5. Статусот на ДДВ обврзник, адвокатот го дока-
жува со соодветен документ издаден од надлежен 
орган. 

 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 9 

Толкување и тековно усогласување на оваа тарифа 
со порастот на трошоците за живот врши Управниот од-
бор на Адвокатската комора на Република Македонија. 

Член 10 
Пречистениот текст на Тарифата за награда и надо-

мест на трошоците за работа на адвокатите ги опфаќа :  
Тарифата за награди и надомест на трошоците за рабо-
та на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 23/93), 
Одлука („Службен весник на РМ“ бр. 4/94), Одлука за 
измена на Адвокатска тарифа („Службен весник на 
РМ“ бр. 80/02), Одлука за измени и дополнувања на 
Тарифата за награда и надомест за работа на адвокати-
те („Службен весник на РМ“ бр. 14/05), Одлука за из-
мена и дополнување на Тарифата за награда и надо-
мест на трошоците за работа на адвокатите („Службен 
весник на РМ“ бр.147/09) и Одлука за измена и допол-
нување на Тарифата за награда И надомест на трошо-
ците за работа на адвокатите (донесена на седница на 
Управен одбор на Адвокатската комора на Република 
Македонија на ден 18.09.2010 година), во кои е означе-
но времето на нивното влегување во сила. 

 
            Управен одбор на  
     Адвокатска комора на РМ 

                                         
__________ 

 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3537. 

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 
 
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Прилеп. 
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Струмица. 
3. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Радовиш. 
Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител 

освен условите предвидени во чл. 44 ст. 1 од  Законот 
за јавно обвинителство („Сл.весник на РМ“ бр. 150/07), 
потребно е како посебен услов да исполнуваат  работно 
искуство од најмалку три години како јавен обвинител 
со потврдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за 
работен стаж како јавен обвинител, диплома за завр-
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шен Правен факултет и потврда за положен правосу-
ден испит во оригинал или заверена фотокопија на но-
тар, и доказ за верифицирана изјава за исполнување на 
условите за вршење на јавна функција согласно со чл.2, 
став 2 и член 3, став 2 од Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција (,,Служ-
бен весник на РМ” бр. 14/08 од 29.1.2008 година) и За-
конот за изменување и дополнување на Законот за 
определување дополнителен услов за вршење јавна 
функција (,,Службен весник на РМ” бр. 64/09 од 
22.5.2009 година), издаден од надлежната Комисија за 
верификација на факти, согласно со наведениот Закон, 
и да ги достават до Советот на јавните обвинители на 
Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 26 
кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во 
„Службен весник на РМ“. 

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани. 
                                 
                                       Совет на јавните обвинители 
                           на Република Македонија 
                                    Претседател, 
                               Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
3538. 

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. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

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

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

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

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

тво Охрид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен 
условите предвидени во чл. 45 од Законот за јавно об-
винителство („Сл.весник на РМ“ број 150/07), Законот 
за измени и дополнување на Законот за јавно обвини-
телство („Сл.весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е ка-
ко посебен услов да исполнуваат: 

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Ос-
новните јавни обвинителства Велес, Тетово, Струмица, 
Гевгелија, Охрид и Струга од точка I од огласот, како 
посебен услов потребно е да имаат завршено Академи-
ја за обука на судии и јавни обвинители.  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и 
лекарско уверение (двете да не се постари од шест 
месеци од денот на нивното издавање), Уверение за 
завршена Академија за судии и јавни обвинители, 
треба да достават  и доказ за верифицирана изјава за 
исполнување на условите за вршење на јавна функ-
ција согласно со чл.2, став 2 и член 3, став 2 од Зако-
нот за определување дополнителен услов за вршење 
јавна функција (,,Службен весник на РМ“ бр. 14/08 
од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и до-
полнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција (,,Службен вес-
ник на РМ“ бр.64/09 од 22.5.2009 година), издаден 
од надлежната Комисија за верификација на факти, 
согласно со наведениот Закон. Потребните докумен-
ти да ги достават до Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 
26, во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен 
весник  на РМ“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                            
                                                                                                                
                                       Совет на јавните обвинители  
                                        на Република Македонија 
                                                   Претседател, 
                                              Костадин Кизов, с.р. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 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.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


