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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1277. 

Врз основа на член 36, став 2 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 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ОД ПРЕМЕРОТ И КА-

ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за на-

чинот на чување и користење на документацијата од 
премерот и катастарот на недвижностите („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/03). 

 
Член 2 

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

 
      Бр.19-2232/1                       Заменик на претседателот  
9  јуни 2009 година                на Владата на Република  

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

__________ 
1278. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локална самоуправа  („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.06.2009 година, донесе 
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У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тации за основното образование по општини за 2010 
година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2010 
година, во раздел 160.01, Програма А – Децентрализа-
ција, Потпрограма А2 – пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на дејноста основно образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 103/08), и кои ги исполни-
ле условите согласно член 46 од Законот за финансира-
ње на единиците на локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 
67/07) за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотации за ос-
новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, бројот на ученици во општината, број на учени-
ци во предметна настава, број на ученици со посебни 
потреби, густина на населеност на општината. 

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 
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Член 5 
Распределба на средствата од блок дотацијата за ос-

новно образование е според формулата: 
 

БДОо = О + ПУо х С 
 

ПУо=Уо+(Уо х Кг+ Уп х Кп+Упп х Кпп) 
БДОо - Блок дотација за основно образование за оп-
штина 
О - Основна сума по општина 
ПУо - Пондерирани ученици  
С - Стандард (износ) по ученик 
Уо  - Вкупен број на ученици во општина 
Уп - Број на ученици во предметна настава во општина 
Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина 

 
Кп – коефициент (пондер) за предметна настава (0.2) 
Кпп – коефициент (пондер) за ученици со посебни по-
требни (1) 

 
Кг - Коефициент (пондер) за густина на население на 
општина: 
до 20 жители на км2                 - (0.6) 
од 20 до 50 жители на км2       - (0.4) 
од 50 до 70 жители на км2       - (0.2) 

 
Член 6 

Средствата определени како блок дотации се кори-
стат за остварување на дејноста на основните учили-
шта и тоа за: плати, наемнини и надоместоци на врабо-
тените, стоки и услуги (комуналии, греење, електрична 
енергија, комуникации и транспорт, канцелариски ма-
теријали, алат и ситен инвентар, средства за одржува-
ње хигиена, весници и списанија, тековно одржување, 
други договорни услуги, други оперативни расходи, 
исхрана и сместување на ученици во ученички интер-
нати и дом-семејство и превоз на ученици). 

 
Член 7 

Средствата за блок дотации ќе се насочуваат по оп-
штини од Буџетот на Република Македонија, преку 
Министерството за образование и наука, месечно или 
по динамика во договор со Министерството за финан-
сии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година. 

 
     Бр.19-2508/1                       Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                   на Владата на Република 

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

______________ 
1279. 

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 
за финансирање на единиците на локална самоуправа  
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 
96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 9.06.2009 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ 
ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО 

ОПШТИНИ ЗА 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

утврдување на критериуми за распределба на намен-
ските дотации во средното образование по општини за 
2010 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2010 
година, во раздел 160.01, Програма А – Децентрализа-
ција, Потпрограма А2 – пренесување на надлежностите 
на единиците налокалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на дејноста средно образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на средните училишта 
согласно Законот за средното образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 
113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08). 

  
Член 4 

Критериуми за распределба на наменските дотации 
за средното образование по општини се: основна сума 
по општина, бројот на ученици во општината и број на 
ученици во гимназиско образование. 

 
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за средно образование е според формулата: 

 
НДСо = О + ПУо х С 
ПУо=Уо+(Уг х Кг) 
НДСо - Наменска дотација за средно образование 

за општина 
О - Основна сума по општина 
Уо - Вкупен број на ученици во оштина 
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ) по ученик 
Уг - Ученици во гимназиско образование 
Кг - Коефициент (пондер) за гимназиско образова-

ние (0.5) 
Член 6 

Средствата определени како наменски дотации се 
користат за работа на средните училишта и тоа за: сто-
ки и други услуги (комуналии, греење, електрична 
енергија, комуникации и транспорт, канцелариски ма-
теријали, алат и ситен инвентар, средства за одржува-
ње хигиена, тековно одржување, други договорни ус-
луги, други оперативни расходи и превоз на ученици 
опфатени со задолжителното средно образование). 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации за средните учили-
шта ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Репуб-
лика Македонија, преку Министерството за образова-
ние и наука, квартално или по динамика во договор со 
Министерството за финансии. 
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Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 
година. 

 
     Бр.19-2509/1                       Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 

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

______________ 
1280. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање Аген-
ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗ-
ВОЈОТ  НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план 

на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-
делството за 2009 година, бр. 02-114/7 од 22.05.2009 
година, донесен од Управниот одбор на оваа агенција, 
на седницата одржана на 22.05.2009 година. 

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

 
Бр. 19-235/1                       Заменик на претседателот  

9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1281. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 40/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 09.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГ-
РАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНО-

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

програма за реализација на Стратешкиот план наАген-
цијата за катастар на недвижности за 2009 година, бр. 
01-18111/1 од 17.12.2008 година, донесена од Управни-
от одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на 
седницата одржана  на 17.12.2008 година. 

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

 
      Бр.19-1606/1                      Заменик на претседателот  
 9 јуни 2009 година                на Владата на Република  

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

__________ 
1282. 

Врз основа на член 20 став 1 и 27-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 9.06.2009 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ  НЕДВИЖНА  СТВАР  НА   
НУ „УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА“ - ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник НУ „Му-

зеј на Тетовскиот крај“ – Тетово му престанува кори-
стењето на недвижната ствар од земјиште 342 м2 и под 
објект 335 м2 запишани во Поседовен лист бр. 7354, 
Катастарска парцела 3891, Катастарска општина Тето-
во, имот во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надоместок, на НУ „Уметнич-
ка галерија“ – Тетово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишано 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досе-
гашниот корисник НУ „Музеј на Тетовскиот крај“ – 
Тетово и новиот корисник НУ „Уметничка галерија“ 
– Тетово, во рок од 30 дена од 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.19-2471/1                      Заменик на претседателот  
9  јуни 2009 година                на Владата на Република  

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

__________ 
1283. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за финансии – 
Управа за јавни приходи Куманово, и престанува кори-
стењето на недвижна ствар – простор од 295 м2 на I 
(прв) кат од старата општинска зграда, комплекс „Стар 
мерак“, на ул. „Гоце Делчев“ бб во Куманово, сопстве-
ност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на времено користење за период од 8 години, без надо-
мест на општината Куманово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижноста од член 1 од 
оваа одлука, да се изврши меѓу Министерството за фи-
нансии – Управа за јавни приходи Куманово и општи-
ната Куманово. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-2499/1               Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1284. 

Врз основа на член 48, став 1 од Законот за Буџети-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/05, 4/08), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВИ-
ТЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. На товар на средствата на Буџетот на Република 

Македонија за 2009 година во Раздел 090.02 - Мини-
стерството за финансии - функции на државата, Про-
грама 2 - Функции, Потпрограма 21 - Резерви, катего-
рија 41 - Резерви и недефинирани расходи, ставка 413 - 
Тековни резервни (разновидни расходи), на Агенцијата 
за стоковни резерви, се одобруваат: 

ДЕНАРИ: 3.424.000,00 (три милиони четиристоти-
ни дваесет и четири илјади денари). 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се упо-
требат за плаќање на акциза по основ на отстапување 
на гориво за потребите на ЈП Македонија пат - Скопје. 

3. Министерството за финансии ќе ја изврши оваа 
одлука. 

4. Оваа одлука влегува со сила со денот на донесу-
вањето. 

 
   Бр. 19-2547/1               Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
1285. 

Врз основа на член (4) став 2 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 136/07 и 130/08) и член 36 став (3) од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9.06.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНДИКАТИВЕН 

СПИСОК НА ДОГОВОРНИ ОРГАНИ 
 

Член 1 
Во Одлуката  за утврдување на индикативен список 

на договорни органи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 159/07), во членот 2 точка 1 по алине-
јата дваесет и еден се додава нова алинеја која гласи:  

„-Министерство за информатичко општество“. 
По алинејата дваесет и шест се додаваат седум нови 

алинеи кои гласат: 
„-Агенција за финансиска поддршка на земјоделс-

твото и руралниот развој, 
- Агенција за поддршка на претприемништвото на 

Република Македонија, 
- Агенција за енергетика на Република Македонија, 

- Агенција за стоковни резерви, 
- Агенција за странски инвестиции, 
- Агенција за остварување на правата на заедниците, 
- Национална агенција за европски образовни про-

грами и мобилност“. 
По алинејата дваесет и осум се додаваат четири но-

ви алинеи кои гласат: 
„-Државна комисија за жалби по јавни набавки, 
- Дирекција за заштита на личните податоци, 
- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и на-

фтени деривати, 
- Дирекција за радијациона сигурност“. 
Алинејата 32 се брише. 
Во точката 2 алинејата еден се менува и гласи: 
„-Агенција за државни патишта“. 
По алинејата десет се додаваат две нови алинеи кои 

гласат: 
„-Агенција за катастар на недвижности, 
- Агенција за пошти“. 
Алинејата четириесет и три се менува и гласи: 
„-Јавно претпријатие Македонски железници Ин-

фраструктура - Скопје“. 
По алинејата четириесет и три се додава нова али-

неја која гласи: 
„-Центри за развој на планинските региони“. 
Во точката 3 зборовите: „правни лица“ се замену-

ваат со зборот „здруженија“. 
Во алинејата два зборовите: „правни лица“ се заме-

нуваат со зборот „здруженија“. 
Во точката 4 алинејата четиринаесет се менува и 

гласи: 
„-Македонски железници Транспорт АД - Скопје“. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
     Бр. 19-2546/1               Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
        Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
1286. 

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 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9.06.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ЕМИСИЈА НА 
ЕВРООБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за спроведување на активности за 

емисија на еврообврзници на Република Македонија бр. 
19-1989/1 од 5.05.2009 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/09), во точка 1, точка 2 и 
точка 3, зборовите: „странска правна фирма“ се замену-
ваат со зборовите: „правна фирма од Велика Британија“. 

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

 
Бр.19-2548/1                     Заменик на претседателот  

9  јуни 2009 година               на Владата на Република  
    Скопје                                       Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1287. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ПЕХЧЕВО  
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движна ствар-булдожер: CAT-D-8R (1 ком). 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Пехчево. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со градоначалникот на Општина Пехчево за правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.   

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-2654/1               Заменик на претседателот 

9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1288. 

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 9.06.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

 
Член 1 

Во Одлуката за давање на трајно користење на 
движни ствари („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 36/08), во член 1 во алинејата 1 во заградата 
зборовите „2 ком“ се заменуваат со зборовите „1 ком“.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-2728/1                Заменик на претседателот 

9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1289. 
Врз основа на членот 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08 и 82/08), а во врска со член 2 и 3 од Одлу-
ката за формирање на Меѓуресорско тело за координа-
ција на активностите против корупцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/06, 115/06 и 
133/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.06.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕ-
ТАР НА МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА КООРДИНА-
ЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈА 

 
1. Во Решението за именување на раководител, чле-

нови и секретар на Меѓуресорското тело за координа-
ција на активностите против корупцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 94/07 и 133/07), 
во точка 1, потточката а): 

Зборовите: „Нуман Лимани“ се заменуваат со збо-
ровите: „Билјана Бришкоска-Бошковски“; 

Во потточката б): 
Зборовите: „Сузана Петровска“ се заменуваат со 

зборовите: „Анета Мишевска“; 
Зборовите: „Елизабета Дерменџиева“ се заменуваат 

со зборовите: „Деса Анастасова“; 
Зборовите: „Елизабета Васкова“ се заменуваат со 

зборовите: „Соња Строимановска“. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 19-2457/1                Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
        Скопје                                  Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
1290. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.06.2009 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А  

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ бб, 
во Струга во приземјето и подрумот на хотел Београд. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
20 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 
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4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

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

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

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

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

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

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

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

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

 
     Бр. 19-2571/1               Заменик на претседателот  
9 јуни 2009 година               на Владата на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1291. 

Врз основа на член 17 став 3 алинеја 2 од Законот 
за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.103/08), министерот за од-
брана, во согласност со министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ХИДРОЛОШКИТЕ И МЕТЕОРОЛОШКИТЕ 
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ПРЕТСТА-
ВУВААТ КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат хидролошките и 
метеоролошките податоци и информации кои претста-
вуваат класифицирани информации.  

 
Член 2 

Класифицирани информации во смисла на овој пра-
вилник, претставуваат:  

- хидролошките и метеоролошките податоци и ин-
формации наменети за потребите на одбраната и без-
бедноста на Република Македонија, 

- актите и документите за организација и функцио-
нирање на хидрометеоролошката служба во воена со-
стојба, 

- актите и документите на информатичко-телекому-
никацискиот систем при вршењето на хидрометеороло-
шките работи. 

- активностите во врска со употреба на средствата 
за заштита на класифицирани информации (систем на 
криптозаштита),  

- анализи, проценки, податоци и информации кои 
се од особен интерес за оперативни дејства на воору-
жените сили и безбедносни структури во Република 
Македонија, 

- информации добиени со користење на специјални 
технички средства, како и примена на средствата, 

- активности во примената на протоколот за најава 
на временски и друг вид на природни непогоди, соглас-
но утврдените стандардни процедури во координирани 
оперативни дејства и вежбовни активности на надлеж-
ни државни органи, 

- програми, збирни статистики на податоци и ин-
формации, извештаи, анализи и евиденции за хидроме-
теоролошките работи, освен оние кои се наменети за 
јавна употреба, 

- документи, податоци и информации и други акти 
во врска со вршењето на хидрометеоролошките рабо-
ти, за кои од страна на создавачот е утврден соодветен 
степен на класификација.  

 
Член 3 

Со податоците и информациите од член 2 на овој 
правилник,  се постапува според критериуми, мерки и 
стандарди за заштита согласно степенот на класифика-
ција, утврдени во Законот за класифицирани информа-
ции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
9/04 и 113/07), Уредбата за административна безбед-
ност на класифицирани информации („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 82/04 и 84/04), Уредбата 
за физичка безбедност на класифицирани информации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
82/04), Уредбата за безбедност на лица корисници на 
класифицирани информации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 82/04), Уредбата за информа-
тичка безбедност на класифицирани информации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/05) 
и Уредбата за индустриска безбедност на класифици-
рани информации („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/05).  

 
Член 4 

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

 
      Бр.02-6293/1            Бр.01-2408/7 
13 мај 2009 година            8 јуни 2009 година 
          Скопје                 Скопје 
  
Министер за земјоделство 
шумарство и водостопанство, 

Ацо Спасеноски, с.р. 

Министер за одбрана, 
Зоран Коњановски, с.р. 
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1292. 
Врз основа на член 17 став 3 алинеја 1 од Законот 

за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.103/08), министерот за од-
брана во согласност со министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА ХИДРОМЕТЕ-
ОРОЛОШКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ОДБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
њето на хидрометеоролошките работи за потребите на 
одбраната на Република Македонија (во натамошниот 
текст: одбраната). 

 
Член 2 

Хидрометеоролошките работи за потребите на од-
браната се вршат со  примена на хидрологијата и мете-
орологијата. 

 Хидрометеоролошките работи за потребите на од-
браната се вршат од страна на Управата за хидрометео-
ролошки работи. 

 Хидрометеоролошките работи за потребите на од-
браната опфаќаат обезбедување на хидролошки, метео-
ролошки и други податоци неопходни за извршување 
на активностите на структурите на обраната.  

   
Член 3 

Работите од областа на хидрологијата опфаќаат: 
- обезбедување на хидролошки податоци за водото-

ци, езера и вештачки акумулации кои можат да се пре-
дизвикаат поплави,  

- обезбедување на хидролошки податоци за водо-
стоите на реките, езерата и вештачките акумулации, 
протечноста и брзината на реките,   

- обезбедување на хидролошки податоци за конта-
минација на реките, езерата, вештачките акумулации и 
подземните води,  

-  обезбедување на хидролошки податоци за степе-
нот на чистотата на површинските води и можноста за 
употреба,  

- обезбедување на хидролошки податоци за прогно-
за на поплавни бранови на реките, езерата и вештачки-
те акумулации. 

 
Член 4 

Работите од областа на метеорологијата опфаќаат:  
- обезбедување на метеоролошки податоци за состој-

бата на времето и прогноза на времето во реонот на из-
ведување на активности на структурите на одбраната, 

- обезбедување на висински податоци за потребите 
на воздушната пловидба и прогноза на метеоролошки 
елементи за одредено подрачје, 

- обезбедување на метеоролошки податоци неоп-
ходни за планирање на активности на одбраната во те-
кот на годината и 

- обезбедување на метеоролошки податоци за кли-
мата во одделни региони. 

 
Член 5 

Покрај работите од членовите 3 и 4 на овој правил-
ник за потребите на одбраната се обезбедуваат и пода-
тоци за откриени нуклеарни, радиолошки, хемиски и 
биолошки контаминации во: воздухот, атмосферски 
врнежи, копнени површински и подземните води,  по-
вршинскиот слој на почвата и  билната покривка.  

Член 6 
Начинот и постапката на остварувањето на комуни-

кацијата меѓу Управата за хидрометеоролошки работи 
и Министерството за одбрана, односно Армијата на Ре-
публика Македонија во обезбедувањето и доставува-
њето на хидролошките и метеоролошките податоци за 
потребите на структурите на одбраната, се остварува 
согласно правилата и процедурите со кои се утврдува-
ат техничките елементи за воспоставување на непо-
средна врска и увид во моменталната метеоролошка 
состојба на одделни метеоролошки станици. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за вршење на хидро-
метеоролошките работи за потребите на одбраната на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.37/97). 

 
Член 8 

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

 
      Бр.02-6294/1         Бр.01-2408/8 
13 мај 2009 година         8 јуни 2009 година 
          Скопје             Скопје 
  
Министер за земјоделство 
шумарство и водостопанство, 

Ацо Спасеноски, с.р. 

Министер за одбрана, 
Зоран Коњановски, с.р. 

______________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1293. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Естонија за одбегнување на 
двојното оданочување и заштита од фискална евазија 
по однос на даноците од доход, склучена во Скопје на 
20 ноември 2008 година, ратификувана со Законот за 
ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Републи-
ка Македонија и Владата на Република Естонија за од-
бегнување на двојното оданочување и заштита од фи-
скална евазија по однос на даноците од доход („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 51/2009), влегува во сила на 21 
мај 2009 година. 
       
9 јуни 2009 година                         Министер, 
          Скопје                    м-р Антонио Милошоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1294. 

Врз основа на член 64 од Законот за јавното обви-
нителство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.150/07 и бр.111/08), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗГЛЕДОТ И НАЧИНОТ НА НОСЕЊЕ  
НА ТОГАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник за пропишува изгледот и начи-
нот на носење на тогата со која јавниот обвинител 
настапува пред судовите. 
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Член 2 
Тогата е едноделна, изработена од црна волнена 

ткаенина (85% волна и 15% синтетика), кроена рамно 
во вид на наметка, долга до средината на листовите, со 
јака во форма на околувратник широк 4 цм. однапред е 
отворена преку целата должина и се носи закопчана 
(внатрешно закопчување) со помош на 9 копчиња, а 
одзади на горниот среден дел, веднаш под јаката на гр-
бот, е набрана во вид на украсно плисе (4х10 цм). Рака-
вите се кроени рамно од едно парче во ширина од 60 
см. Во горниот дел нормално се вглавени, а старнично 
на рамото се набрани во вид на украсно плисе на исти-
от начин како и на задниот дел од тогата. Во долниот 
дел (долниот раб) се опточени со свилен сатен во вид 
на бордура широка 14,5 см. 

Тогата на левата страна на градите е украсена со 
метален беџ опточен со свилен сатен со пречник од 5,5 
см. На беџот е извезен симболот на правдата: „мечот со 
вага“. Беџот на задната страна има прикачена игла со 
која се закачува на тогата. 

Изгледот на беџот е даден во Прилогот број 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Тогата што ја носат јавните обвинители се разлику-
ва според бојата на свилениот сатен со кој се опточени 
долниот дел на ракавите и беџот. 

Свилениот сатен за јавните обвинители во:  
- Јавното обвинителство на Република Македонија 

е во сива боја; 
- вишите јавни обвинителства е во темно зелена 

боја; и  
- основните јавни обвинителства е црвена боја. 
 

Член 4 
Јавните обвинители ја носат тогата преку својата 

облека. 
 

Член 5 
Тогата се чува во просториите на јавното обвини-

телство. 
 

Член 6 
Тогата нема рок на употреба. Тогата се заменува со 

нова само во случај на трајно оштетување за што 
одлучува јавниот обвинител на соодветното обвини-
телство.  

 
Член 7 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за изгледот и условите 
според кои се носи посебна облека (ТОГА) („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.11/06). 

 
Член 8 

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

 
     Бр. 08-2700/1 
9 јуни 2009 година                        Министер за правда, 

   Скопје                                Михајло Маневски, с.р. 

 Прилог бр.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1295. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за хемика-
лии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТИПОТ НА БИОЦИДНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НИВ-
НИОТ ОПИС, КАКО И ЛИСТАТА НА АКТИВНИТЕ 
СУПСТАНЦИИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО БИОЦИДНИ 
ПРОИЗВОДИ, ЛИСТАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО 
НИСКОРИЗИЧНИ БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ И  

ЛИСТАТА НА БАЗИЧНИ СУПСТАНЦИИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува типот на биоцид-

ните производи и нивниот опис, како и листата на 
активните супстанции за вклучување во биоцидни про-
изводи, листата за вклучување во нискоризични био-
цидни производи и листата на базични супстанции. 

 
Член 2 

Биоцидните производи според типот се групираат 
во четири групи, и тоа: 

- дезинфициенси и општи биоцидни производи; 
- конзерванси; 
- контрола на штетници  и   
- други биоцидални производи. 

 
Член 3 

Во групата дезинфициенси и општи биоцидни про-
изводи спаѓаат следните биоцидни производи: 

1. Биоцидни производи за одржување на хигиена на 
луѓето, кои се наменети за хигиена на луѓето. 

 2. Дезинфекциски средства и други биоцидни про-
изводи за приватни простории и во простории во 
здравствени установи и други институции,,кои се кори-
стат за дезинфекција на воздухот, површините, матери-
јалите, опремата и мебелот кои не се користат за дире-
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ктен контакт со храна или исхрана во приватни, јавни и 
индустриски простории, вклучувајќи болници, како и 
производи кои се користат како алгациди; на базени за 
пливање, аквариуми, води за капење и други води си-
стеми, на клима-уреди; ѕидови и подови во здравствени 
установи  и во други институции; хемиски тоалети, от-
падна вода, болнички отпад, почва или други супстра-
ти (во игралишта). 

3. Биоцидни производи за ветеринарна хигиена,кои 
се наменети за ветеринарна хигиена вклучувајќи про-
изводи кои се користат во области(простори/и) каде 
што животните се сместуваат, чуваат или транспорти-
раат. 

 4. Дезинфициенси за области на храна и исхрана, 
кои се користат за дезинфекција на опрема, контејнери, 
кујнски прибор, површини или цевоводи поврзани со 
производството, транспортот, чувањето или консуми-
рањето на храна, исхрана или пијалак (вклучувајќи во-
да за пиење) за луѓе и животни. 

5. Дезинфициенси на вода за пиење, кои се кори-
стат за дезинфекција на вода за пиење (и за луѓето и за 
животните). 

Во групата дезинфициенси и општи биоцидни про-
изводи исклучени се производите за чистење кои не се 
наменети да имаат биоциден ефект, вклучувајќи ги теч-
ните средства  за перење, детергентите во прав и слич-
ните производи. 

 
Член 4 

Во групата конзерванси спаѓаат следните биоцидни 
производи: 

1.Конзерванси во конзерви, кои се користат за за-
штита на произведени производи, различни од пре-
хранбени производи или сточна храна, во контејнери 
преку контрола на микробното уништување заради 
обезбедување на нивниот рок на траење. 

2. Конзерванси за премачкување, кои се користат за 
заштита со премачкување или обложување преку кон-
трола на микробното уништување со цел да се зашти-
тат првичните својства на површината на материјалите 
или предметите како што се боите, пластиката, заптив-
ни смеси, ѕидни лепила, врзувачи, хартии, уметнички 
дела. 

3. Конзерванси за дрво, кои се користат за заштита 
на дрво, од и вклучувајќи ја фазата на пиланата, или 
производите од дрво преку контрола на организмите 
кои го уништуваат или деформираат дрвото. Овој вид 
биоцидни производи вклучуваат и производи за зашти-
та и лекување. 

4. Конзерванси за влакна, кожа, гума и полимеризи-
рани материјали, кои се користат за заштита на влакне-
сти или полимеризирани материјали како што се: кожа-
та, гумата или хартијата или текстилните производи и 
гумата преку контрола на микробното уништување. 

5. Конзерванси во ѕидарството, кои се користат за 
заштита и третман на материјали за зидање или други 
градежни материјали кои не се од дрво преку контрола 
на уништувањето на микроби и алги. 

6. Конзерванси за системи на ладење и преработка 
на течност, кои се користат за заштита на вода или дру-
ги течности кои се користат во системите за ладење и 
преработка преку контрола на штетните организми ка-
ко што се: микробите, алгите и школките. Во овој вид 
производ не се вклучени производите кои се користат 
за заштита на водата за пиење.  

7. Средства за заштита од мил(кал, тиња), кои се ко-
ристат за заштита или контрола на растење на 
мил(тиња) на материјали, опрема и структури користе-
ни во индустриски процеси, на пример, на пулпа на др-
во и хартија, порозниот песочен слој при екстракцијата 
на масло. 

8. Конзерванси за течност за обработка на метал, 
кои се користат за заштита на течности кои се користат 
при обработка на метал преку контрола на микробното 
уништување. 

 
Член 5 

Во групата контрола на штетници спаѓаат следните 
биоцидни производи: 

1. Родентициди, кои се користат за контрола на 
глувци, стаорци или други глодари. 

2. Авициди, кои се користат за контрола на птиците. 
3. Молусцициди, кои се користат за контрола на ме-

котелци. 
4. Пестициди, кои се користат за контрола на риби. 

Овие производи ги исклучуваат производите за трет-
ман на болести кај рибите. 

5. Инсектициди, акарициди и производи за контро-
ла на други членконошци, кои се користат за контрола 
на членконошци (на пример, инсекти, пајаци и ракчи-
ња(членконоги)). 

6. Средства што ги одбиваат инсектите и средства 
што ги привлекуваат инсектите, кои се користат за кон-
трола на штетните организми (безрбетници како муви-
те, `рбетници како птиците), преку одбивање или прив-
лекување, вклучувајќи ги оние кои се користат директ-
но или индиректно за хигиена на луѓето или за ветери-
нарна хигиена. 

 
Член 6 

Во групата други биоцидални производи спаѓаат 
следните биоцидни производи: 

1. Конзерванси за храна или сточна храна, кои се 
користат за заштита на храна или сточна храна преку 
контрола на штетните организми. 

2. Заштитни производи, кои се користат за контрола 
на растот и населување на штетни организми (микро-
организми и повисоки форми на растителни или живо-
тински видови) на пловни објекти, опрема за водна 
култура или други структури кои се користат во вода. 

3. Течности за балсамирање и препарирање, кои се 
користат за дезинфекција и конзервирање на трупови 
на луѓе и животни или нивни делови. 

4. Контрола на други `рбетници, кои се користат за 
контрола на гадинки/црви/штетници. 

 
Член 7 

Листата на активните супстанции за вклучување во 
биоцидни производи, листата за вклучување во ниско-
ризични биоцидни производи и листата на базични 
супстанции се објавени на веб страната на Агенцијата 
за лекови и на www.hemikalii.com.mk 

 
Член 8 

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

 
     Бр. 15-5051/1 
8 јуни 2009 година                                Министер, 

  Скопје                                   д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1296. 
Врз основа на  член  47  од  Законот  за  безбедност 

и здравје  при  работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
на политика,  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ  НА ВРАБОТЕНИТЕ КОИ СЕ ПОТЕНЦИ-
ЈАЛНО ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИВНИ  

АТМОСФЕРИ 
 

Член  1 
Со овој правилник се утврдуваат минималните ба-

рања за безбедност и здравје  на вработените кои рабо-
тат во работни  простори кои се потенцијално  изложе-
ни  на ризик од експлозивни атмосфери. 

 
Член 2 

Поимот “експлозивна атмосфера“ во смисла на овој 
правилник е смеса од воздух и запаливи материи во 
форма на гасови, пареа, влага, замагленост или праши-
ни во која после настанато  палење во атмосферски  ус-
лови,  согорувањето се шири на целокупната  несогоре-
на  смеса.  

  
Член 3 

 Одредбите на овој правилник не се применуваат на: 
- области кои непосредно се користени за и во  вре-

ме на медицински третман на пациенти; 
- употреба на апарати во кои согоруваат гасни гори-

ва во согласност со  посебните прописи; 
- ракување, производство, употреба, складирање и   

транспорт на експлозивни односно хемиски нестабил-
ни материи; 

- индустриите за екстракција (ископ) на минерали 
кои се регулирани со посебните прописи од областа на 
рударството  и 

- употреба на средства за транспорт на копно, вода   
и воздух.      

Средствата за транспорт наменети за употреба во 
потенцијално експлозивна атмосфера не се исклучени, 
и за нив важат одредбите на овој правилник. 

 
Член 4 

Со цел да се обезбедат превентивни мерки како и 
заштита против експлозија, работодавачот превзема 
технички и/или организациски мерки соодветни на 
природата на работата, според приоритетот и во сог-
ласност со следните основни  принципи: 

- спречување создавање на експлозивна атмосфера 
освен кога видот на работата тоа не го дозволува; 

- избегнување палење на експлозивна атмосфера; 
- ублажување на штетните последици од една експ-

лозија, со цел  да се осигура здравјето и безбедноста на 
вработените. 

Кога е потребно, овие мерки треба да бидат  комби-
нирани и/или да се дополнуваат со мерките против ши-
рење на експлозии и тие треба редовно да се проверу-
ваат, секогаш кога  настанале значајни промени. 

Член 5 
Работодавачот треба да ги процени посебните ризи-

ци кои настануваат од експлозивни атмосфери, водејќи 
посебно сметка за: 

- веројатноста дека експлозивните атмосфери ќе на-
станат земајќи го во предвид и нивното траење; 

- веројатноста  дека  изворите на палење, вклучувај-
ќи ги и електростатичките празнења ќе бидат присутни  
и ќе станат активни и ефективни;  

- инсталациите, супстанците кои се употребени, 
процесите и нивните  можни заемни дејства; 

-  размерот  од  предвидливите ефекти. 
Ризиците  од експлозија се проценуваат во целина. 
Местата кои се или може да бидат поврзани  преку 

отвори со местата  во кои може да настане експлозивна 
атмосфера,  треба да се земат предвид при проценката 
на ризиците од експлозија.  

 
Член 6 

Во согласност со основните принципи за проценка-
та на ризикот, а со цел да се осигура безбедност и 
здравје на вработените, како и во поглед на  принципи-
те утврдени во членот 4 на овој правилник, работодава-
чот треба да превземе неопходни мерки, така што: 

- онаму каде експлозивните атмосфери може да на-
станат во количини (обем) како опасни по здравјето и 
безбедноста на вработените или на други лица, работ-
ната околина да биде таква  да овозможи безбедно из-
вршување на работата; 

- кога вработените се присутни во работните про-
стории во кои може да настанат експлозивни атмосфе-
ри во количини(обем) опасни по здравјето и безбедно-
ста на вработените, по пат на соодветни технички 
средства треба да се обезбеди соодветно следење на со-
стојбата.  

 
Член 7 

Кога на еден работен простор се присутни вработе-
ни од повеќе работодавачи, секој работодавач треба да 
биде одговорен за сите прашања кои потпаѓаат под не-
гова контрола.    

Работодавачот кој е одговорен за работниот про-
стор треба да ја координира примената на сите мерки 
кои се однесуваат на безбедноста и здравјето на врабо-
тените во документот за заштита од експлозии од член 
9 на овој правилник. Во овој документ треба да биде 
наведена целта на координацијата и мерките и постап-
ките за нејзиното спроведување.  

 
Член 8 

Работодавачот ги класифицира во зони просторите 
во кои може да настанат експлозивни атмосфери, во 
согласност со Прилог бр.1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Работодавачот треба да ги обезбеди минималните 
барања кои се утврдени во Прилог бр. 2, кој е составен 
дел на овој правилник, а кои се однесуваат  на став 1 од 
овој член.   

Ако постои потреба, во просторите каде може да 
настанат експлозивни атмосфери во количини како 
опасни по здравјето и безбедноста на вработените, на 
влезот, тие треба да бидат обележани со знакот соглас-
но  Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 9 
За исполнување на барањата утврдени во членот 5 

на овој правилник, работодавачот треба да се грижи за 
изготвувањето и ажурирањето на документот за зашти-
та од експлозии. 

Документот за заштита од експлозии треба особено 
да содржи: 

- дека ризиците од експлозија се утврдени и проце-
нети; 

- дека соодветни мерки ќе бидат превземени за ос-
тварување на целите на овој правилник; 

- просторите класифицирани во зони во согласност 
со Прилог бр.1;   

- просторите каде се применуваат минималните ба-
рања од Прилог бр.2;  

-дека работниот простор и работната опрема, вклу-
чувајќи ги и средствата за предупредување, се соодвет-
но, ракувани и одржувани во поглед на безбедноста;  и 

- дека уредувањето треба да биде така направено да 
овозможи безбедна употреба на опремата за работа, 
согласно прописите за опрема за работа. 

Документот за заштита од експлозија се изготвува 
пред започнувањето на работата и се ревидира кога ра-
ботниот простор, работната опрема или организацијата 
на работа претрпеле значајни промени, продолжувања 
или преобликувања. 

Работодавачот може да ги комбинира постојните 
проценки на ризикот од експлозија, како и документи-
те или други соодветни извештаи.  

                                                           
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 07-8706/1 
9 јуни 2009 година                                 Министер, 

   Скопје                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 
 
 

Прилог бр. 1 
 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОСТОРИТЕ ВО КОИ  
МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО СОЗДАВАЊЕ НА 

 ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ 
 
Прелиминарна забелешка 
 
На просторите во кои се преземаат мерки на прет-

пазливост во согласност со членовите 4,5,8 и 9 се при-
менува следниот систем на класификација: 

 
1. Простори во кои може да дојде до создавање 

на  експлозивни атмосфери 
 
Просторот во кој може да дојде до создавање на 

експлозивна атмосфера во количина која бара презема-
ње на посебни мерки на претпазливост заради заштита 
на здравјето и безбедноста на вработените се смета за 
опасен простор  во смисла на овој правилник. 

Просторот во кој не се очекува дека ќе дојде до соз-
давање на експлозивна атмосфера од претходниот став  
се смета дека е безопасен во смисла  на овој правилник. 

Под запаливи и/или согорливи материи се подраз-
бираат материјали кои може да предизвикаат настану-
вање на експлозивна атмосфера, освен доколку со ис-
питувањето на нивните својства се докаже дека во сме-
ша со воздух тие не се во состојба сами по себе да про-
шират  експлозија. 

 
2. Класификација на опасните места 
 
Опасните места се класифицираат во зони врз осно-

ва на зачестеноста и траењето на појавата на една експ-
лозивна атмосфера. 

Обемот на мерките треба да  биде преземен во сог-
ласност со Прилог бр. 2, Дел А, а  се одредува  според 
следнава класификација: 

 
Зона 0 
Простор во кој експлозивната атмосфера се состои 

од смеша на воздух и запаливи материи во форма на 
гас, пареа или магла, и е постојано присутна во подолг 
временски период или често се повторува.   

 
Зона 1 
 Простор во кој експлозивната атмосфера се состои 

од смеша на воздух и запаливи материи во форма на 
гас, пареа или магла при  вообичаената работа  постои 
веројатност да се појави повремено. 

 
Зона 2 
Простор во кој експлозивната атмосфера се состои 

од смеша на воздух и запаливи материи во форма на 
гас, пареа или магла, при вообичаена работа  не постои 
веројатност да се појави, или ќе се појави само за кра-
ток период. 

 
Зона 20 
Простор во кој експлозивната атмосфера е во фор-

ма на облак кој се состои од запалива прашина во воз-
дух и е постојано присутна во подолг временски пери-
од или често се повторува. 

 
Зона 21 
Простор во кој експлозивната атмосфера е во фор-

ма на облак кој се состои од запалива прашина во воз-
дух, при вообичаена работа   постои веројатност да се 
појави повремено.  

 
Зона 22 
Простор во кој експлозивната атмосфера е во фор-

ма на облак кој се состои од  запалива прашина во воз-
дух, при вообичаена работа не постои веројатност да се 
појави, или ќе се појави само за краток период.  

 
Напомена: 
1. Слоевите, талозите и натрупувања од запалива 

прашина треба да бидат третирани како и секој друг 
извор кој може да создаде експлозивна атмосфера. 

2. Под "вообичаена работа" се подразбира ситуаци-
ја кога инсталациите се користат  во границите на нив-
ните проектирани параметри. 
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                                                           Прилог бр. 2 
 

А. МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ       
НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО ИЗЛОЖЕ-
НИ НА РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИВНИ АТМОСФЕРИ 

 
Прелиминарна забелешка 
 
Барањата дадени  во овој прилог се применуваат на: 
- места кои се класифицирани како опасни во сог-

ласност со Прилог бр. 1, а се одредуваат секогаш кога 
тоа го налагаат карактеристиките на работниот про-
стор, опремата или употребените материи или  од опас-
носта предизвикана од активност во однос ризиците од 
експлозивни атмосфери, 

- опремата во безопасни простори што е потребна 
или што помага за безбедно функционирање на опре-
мата што се наоѓа во опасните простори.  

 
1. Организациски мерки 
 
1.1. Обука на вработените 
Работодавачот треба да им обезбеди на вработените 

доволно и соодветно обучување во поглед на заштита-
та од експлозија на просторите на кои постои опасност 
од експлозивни атмосфери. 

1.2. Писмени упатства и дозволи за работа 
Доколку со документот за заштита од експлозии е 

пропишано: 
- работата на опасните простори треба  да се извр-

шува во согласност со писмените упатства издадени од 
работодавачот, 

- системот на дозволи за работа треба да биде   при-
менет зa извршување на опасните активности и  актив-
ности кои може во интеракција со друга работа  да пре-
дизвикаат опасности.  

Дозволите за работа треба да бидат издадени од 
страна на лице одговорно за извршување на оваа функ-
ција пред започнување на работата. 

  
2.  Мерки за заштита од експлозии 
 
2.1. Секое, намерно или ненамерно испуштање 

и/или истекување, од запаливи гасови, пареа, магла или 
согорлива прашина, кое може да предизвика опасна 
експлозија, треба да биде пренасочено на соодветен на-
чин или отстрането на безбедно место, или  доколку 
тоа не е можно, тогаш  безбедно да се затвори или  да 
биде изведено на друг соодветен сигурен  начин. 

2.2. Доколку експлозивната атмосфера се состои од 
повеќе типови на запаливи гасови, пареа, магла или 
прашина, заштитните мерки треба да бидат соодветни 
за најголемиот потенцијален ризик. 

2.3. Во согласност со член 4 од овој правилник, за-
штитата од опасности  треба  да води сметка и за еле-
ктростатичките празнења, каде што вработените или 
работната средина е причина за настанување  на еле-
ктростатичното полнење или произведуваат такво пол-

нење. Вработените треба да бидат обезбедени со соод-
ветна работна облека составена од материјали кои не 
предизвикуваат електростатички празнења, а кои може 
да ги запалат  експлозивните атмосфери. 

2.4. Фабриката, опремата, заштитните системи и 
другите делови кои служат за поврзување, може да се 
пуштат во употреба само доколку документот за за-
штита од експлозии покажува  дека тие може безбедно 
да бидат користени во експлозивна атмосфера. Ова се 
применува исто така и на опремата  за работа и на де-
ловите за поврзување, кои не се сметаат како опрема 
односно заштитни системи според посебните прописи, 
доколку нивната вграденост во инсталацијата може са-
мо по себе да предизвика опасност од запалување. Тре-
ба да се преземат неопходни мерки за да се спречи за-
буната во поврзувањето на уредите.  

2.5. Потребно е да бидат преземени сите  мерки, за 
да се обезбеди дека работниот простор, опремата и 
останатите делови кои служат за поврзување a кои се 
достапни на вработените, да бидат  проектирани, изра-
ботени, монтирани, инсталирани и работно одржувани  
на начин кој ќе го минимизира ризикот од експлозии, а 
во случај на настанување на експлозијата да го контро-
лираат и минимизираат нејзиното ширење во рамки на 
тоа работен простор и/или опремата за работа. За та-
квите работни простори треба да бидат преземени со-
одветни мерки за минимизирање на ризикот по врабо-
тените од физичките ефекти од експлозијата. 

2.6. Доколку е потребно, на вработените треба да 
им бидат дадени оптички и/или акустични  предупре-
дувања и тие треба да се евакуираат пред да настанат 
услови за експлозија. 

2.7. Доколку е предвидено со документот за зашти-
та од експлозии треба да се обезбедат и одржуваат из-
лези во случај на опасност за да се осигура дека во слу-
чај на опасност вработените можат да ги напуштат за-
грозените простори безбедно и навремено.  

2.8.Пред да се користи за првпат работниот простор 
што опфаќа простори  на кои можат да се појават експ-
лозивни атмосфери, треба да биде утврдена општата 
безбедност од експлозии. Треба да се исполнат сите ус-
лови неопходни за осигурување на заштитата од експ-
лозии. Ваквата проверка треба да биде спроведена од 
лица компетентни во полето на заштита од експлозии 
како резултат на нивното искуство и/или професионал-
ната обука. 

2.9.Доколку проценката на ризикот покажува дека  
постои потреба,тогаш: 

- на просторите каде падот на напонот може да пре-
дизвика дополнителни ризици треба да постои мож-
ност опремата и заштитните системи да работат без-
бедно и независно од останатите инсталации, 

-  мора да биде возможно рачно прекинување со цел 
да се исклучат опремата и системите за заштита прик-
лучени во автоматски процес што отстапуваат од пред-
видените услови за работа само доколку тоа не ја за-
грозува безбедноста. Овие работи може да ги спрове-
дат само вработени кои се обучени за тоа, 
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 -  при исклучување во случај на опасност, акумули-
раната енергија мора да биде ослободена најбргу и нај-
сигурно што може или да биде изолирана на тој начин 
што нема повеќе да претставува опасност.  

 
Б. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ОПРЕМА  

И НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАШТИТА 
 
Доколку документот за заштита од експлозија зас-

нован на проценката на ризикот не пропишува поина-
ку, тогаш опремата за работа и заштитните системи за 
сите простори во кои може да се создаде експлозивна 
атмосфера, треба  да бидат избрани на база на катего-
риите дадени според посебните прописи за опрема и 
системи за заштита наменети за употреба при потенци-
јална експлозивна атмосфера.  

 Кога е тоа соодветно за гасови, пареа, магла и/или 
прашина, следните категории на опремата треба да би-
де употребена во назначените зони, а особено: 

- Во зона 0 или за зона 20, категорија на опрема 1, 
- Во зона 1 или за  зона 21, категорија на опрема 1 и 2, 
- Во зона 2 или за  зона 22, категорија на опрема 1, 

2 и 3. 
 
 

Прилог бр.  3 
 
Знак за предупредување за местата на кои може да 

дојде до создавање експлозивни атмосфери, согласно 
член 8 став 3 на овој правилник: 

Место каде можат да настанат експлозивни атмо-
сфери  

Карактеристики: 
- во облик на триаголник; 
- црни букви на жолта основа со црни рабови (жол-

тиот дел да зазема најмалку 50% од површината на зна-
кот). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1297. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Горно Јаболчиште 
– Општина Чашка. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

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

 
     Бр. 09-9195/1  
9 јуни 2009 година                               Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
1298. 

Во Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за содржината и начинот на остварување 
на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување, објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 73 од 2009 година, направена е тех-
ничка грешка, поради што се врши следната  

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Во членот 4 од Правилникот, наместо зборовите: 

„осмиот ден од“ треба да стои зборот „со“. 
 
                     Од Фондот за здравствено осигурување  
                                           на Македонија 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

1299. 
Врз основа на член 20 став (1) точка 2), член 22 став 

(1), член 23 став (1) и член 26 од Законот за заштита на 
конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот 
за општата управна постапка („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.38/05 и 110/08), постапувајќи 
по известувањето за концентрација поднесено од Теле-
ком Словеније д.д. преку застапникот Друштво за 
правни работи Менс Легис ДООЕЛ Скопје, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 
ден 30.04.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ТЕЛЕ-

КОМ СЛОВЕНИЈЕ д.д. со седиште на Цигалетова Ули-
ца 15, Љубљана, Република Словенија и ОТЕ МТС 
ХОЛДИНГ Б.В. со седиште на Лоцателликаде 1 Пар-
нассустрн 1076А3, Амстердам, Холандија и ГЕРМА-
НОС Телеком АД Скопје со седиште на бул.Видое 
Смилевски Бато бр.4, Скопје, Република Македонија 
по основ на купопродажба на акции,  иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

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

 
        Бр.07-208/6 
30 април 2009 година                     Претседател, 

     Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
____________ 

1300. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од ИКјуТи В Лимитед (EQT V Limited), 
преку полномошник Адвокатско друштво Поленак од 
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 28.05.2009 година, го донесе 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата ИКјуТи В Лимитед (EQT V Limited) со се-
диште на Изабел Чемберс, Рут Изабел, Порт на Св. Пе-
тар, Гернзи GYI 3RA, Гернзи и Кејблтел ЕАД Софија, 
со седиште на булевар „Никола Вапцаров“ бр. 51А, Со-
фија, Република Бугарија, преку стекнување на инди-
ректна неподелена контрола од страна на ИКјуТи В 

Лимитед врз Кејблтел ЕАД Софија, иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците, и е во согласност 
со одредбите на Законот. 

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

 
Бр. 07-224/5 

28 мај 2009 година                           Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

______________ 
1301. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 
Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од претпријатието Фиат С.п.А., преку 
полномошник  Друштво за правни работи МЕНС ЛЕ-
ГИС ДООЕЛ  Скопје, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седница одржана на ден 28.05.2009 годи-
на, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Фиат С.п.А. (Fiat S.p.A.) со седиште на Виа 
Низза 250, 10126 – Торино, Италија и Крајслер ЛЛЦ 
(CHRYSLER LLC) со седиште на 1209 Улица Оринџ, 
Вилмингтон, област Њу Касл,  Држава Делавер, САД, 
по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 84017903161, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
      Бр.07-265/3 
28 мaj 2009 година                          Претседател, 

   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 



Стр. 16 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 јуни 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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