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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 Македонија, на седницата 
одржана на 9.06.2009 година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 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 алинејата 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 земјоделството 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 програми и мобилност“. 
По алинејата дваесет и осум се додаваат четири нови алинеи кои гласат: 
„-Државна комисија за жалби по јавни набавки, 
- Дирекција за заштита на личните податоци, 
- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени 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 Инфраструктура - Скопје“. 
По алинејата четириесет и три се додава нова алинеја која гласи: 
„-Центри за развој на планинските региони“. 
Во точката 3 зборовите: „правни лица“ се заменуваат со зборот „здруженија“. 
Во алинејата два зборовите: „правни лица“ се заменуваат со зборот „здруженија“. 
Во точката 4 алинејата четиринаесет се менува и гласи: 
„-Македонски железници Транспорт АД - Скопје“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 

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

 


