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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1748. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам   

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА  ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИНСКА  
I 

Г-дин Кире Илиоски се поставува на должноста вонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Република Финска, со седиште во Стокхолм.    

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“.  
     Указ број 92                            Претседател 
19 мај 2011 година              на Република Македонија, 
        Скопје                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1749. 

Врз основа на член 37  став  2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.36/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.5.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА  
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за трансформација без ликвидација на Друштвото 
за згрижување на стари лица и услуги “ГЕРОНТОС-
БМ“ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Ѓорче Петров“ 
бр. 1-24, Скопје, во приватна установа за социјална за-
штита на стари лица. 
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 Огласен дел........................................... 1-64
 
 

2. Правното лице од точка 1 на оваа одлука обезбе-
дува опрема, простор, средства и кадри, согласно со 
Правилникот за нормативи и стандарди за основање и 
започнување со работа на установи за социјална зашти-
та за стари лица (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 10/05). 

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

 
    Бр. 51-2699/1                       Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                  на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1750. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.5.2011 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за услуги „ЈОКЕР ГАМЕС“ 
ДОО Скопје,  за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на Бул.„Јане Сандан-
ски“ бр.79А локал 1 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра во денарска против-
вредност по среден курс на Народната банка на Репуб-
лика Македонија, да уплати на денот на доделувањето 
на Лиценцата и 
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- 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 Народната 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. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. 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 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”.  
     Бр. 51-3011/1                       Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                  на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1751. 

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 10.05.2011 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 коцкање и обложување МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скоп-
је, за време од 6 (шест) години.  

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. „Маршал Тито“ бр.10 во Куманово. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 25 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе игра-
чи. 

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 уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност  по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика 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 Ма-
каедонија. 

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. 51-3015/1                       Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                  на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1752. 

Врз основа на член 16, а во врска со член 24, став 3 
од Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.5.2011 година, донесе 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-5112/1 ОД 
21.10.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И 
ТУРИЗАМ ЕЛГРЕКО-2002 ПРЕДРАГ ДООЕЛ УВОЗ 
– ИЗВОЗ КУМАНОВО ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА 
“ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ” 

 
1. Се откажува Лиценцата бр. 19-5112/1 од 

21.10.2008 година издадена на Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство и туризам ЕЛГРЕКО-
2002 Предраг ДООЕЛ увоз – извоз Куманово за посто-
јано приредување на посебната игра на среќа “Обложу-
вање на спортски натпревари” што се приредува во де-
ловната просторија на ул. “Маршал Тито “ бр.10, Кума-
ново. 

2. Оваа Лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

  
     Бр. 51-3017/1                      Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                  на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1753. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.5.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-498/1 ОД 05.02.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ 
„М-ГАМИНГ“ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-498/1 од 05.02.2008 го-

дина издадена на Друштвото за промет и услуги „М-
Гаминг“ ДОО експорт-импорт Скопје,  во точката 2 
зборовите хотел „Турист - Бест Вестерн“ во Скопје се 
заменуваат со зборовите ул. „Маршал Тито“ бр. 54 во 
Битола. 
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2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-3010/1                     Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                 на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1754. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 10.5.2011 година, одобри 
 

И З М Е Н У В А Њ Е    Н А    Л И Ц Е Н Ц А 
ПОД БР. 19-3838/1 ОД 25.10.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-3838/1 од 25.10.2005 

година, издадена на Друштвото за туризам, угостителс-
тво и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3 бројот „22“ се заменува со бројот 
„21“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
    
     Бр. 51-3014/1                      Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                  на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1755. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.5.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА ОД ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, 
ТУРИЗАМ И УСЛУГИ „МАКОТЕН“ ДООЕЛ ГЕ-
ВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КА-
ЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМП-
ЛЕКС „ФЛАМИНГО“ ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН  

ПРЕМИН БОГОРОДИЦА 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4786/1 од 22.12.2005 

година издадена на Друштвото за угостителство, тури-
зам и услуги „МАКОТЕН“ ДООЕЛ Гевгелија за посто-
јано приредување на посебни игри на среќа во играч-
ница (казино), во точката 3 зборовите „660“ автомати 
за игри на среќа“ се заменуваат со зборовите „490 авто-
мати за игри на среќа“, зборовите „2 автомати за игри 
на среќа на кој истовремено можат да учествуваат по-
веќе играчи“ се заменуваат со зборовите    „1 автомат 
за игри на среќа на кои истовремено можат да учеству-
ваат повеќе играчи“, зборовите „17 маси за американ-
ски рулет“ се заменуваат со зборовите „12 маси за аме-
рикански рулет“, зборовите „13 маси за блек џек“ се за-

менуваат со зборовите „10 маси за блек џек“, зборови-
те „3 маси за карибиан покер“ се заменуваат со зборо-
вите „2 маси за карибиан покер“ и зборовите „4 маси за 
тексас холдем покер“ се заменуваат со зборовите „6 
маси за тексас холдем покер“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-3016/1                    Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1756. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 10. 5.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-3246/1 ОД 9.09.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-3246/1 од 9.09.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителс-
тво и услуги “Мастербет“ ДООЕЛ Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб,  во точката 3 бројот: “28“ се заменува со бројот: 
“19“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-3018/1                       Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                  на Владата на Република  
         Скопје        Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1757. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.5.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 51-7497/1 ОД 7.12.2010 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И 
ИГРИ НА СРЕЌА ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО 
ДОО БОГОРОДИЦА ГЕВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 
 
1. Во Лиценцата под број 51-7497/1 од 7.12.2010 го-

дина, издадена на Друштвото за угостителство и игри 
на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Бого-
родица Гевгелија, за постојано приредување на посеб-
ни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3 
бројот „663“ се заменува со бројот „515“, бројот „3“ се 
заменува со бројот „4“, бројот „15“ се заменува со бро-
јот „11„ и бројот „7“ се заменува со бројот „5“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 51-3019/1                       Заменик на претседателот  
10 мај 2011 година                  на Владата на Република  
         Скопје       Македонија,  
                                     д-р Васко Наумовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1758. 

Врз основа на член 203 став 3 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.36/10, 23/11 и 47/11), 
министерот за одбрана, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВОЕНОЛЕКАР-
СКАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПО-
СЕБНАТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ НА 
ВОЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на работа 
на военолекарската комисија за утврдувањето на по-
себната здравствена способност на воениот персонал за 
вршење на служба во Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата). 

  
Член 2 

Военолекарската комисија (во натамошниот текст: 
Комисијата) е стручно медицинско тело за утврдување 
на посебната здравствена способност на воениот пер-
сонал за вршење на служба во Армијата, со седиште во 
Военомедицинскиот центар во Скопје. 

 
Член 3 

Наодот, оцената и мислењето за посебната здрав-
ствена способност на воениот персонал (во натамош-
ниот текст:лицата), Комисијата ги дава врз основа на 
лекарските наоди и современите достигнувања во ме-
дицинската наука. 

Здравствената способност на лицата се оценува 
според Списокот на болестите, телесните мани, недо-
статоци и повреди за оцена на здравствената способ-
ност за служба во Армијата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Списокот на болести), кој е да-
ден во прилог и е составен дел на Правилникот за ме-
рилата за оценување на посебната здравствена и фи-
зичка способност на воениот персонал за служба во 
Армијата. 

 
Член 4 

Комисијата од член 2 од овој правилник е составена 
од пет члена. 

Комисијата од став 1 на овој член работи во полн 
состав и дава наод, оцена и мислење со мнозинство на 
гласови од вкупниот број на членови. 

Ако некој од членовите на Комисијата не се согла-
сува со дадениот наод, оцена и мислење, може да го 
издвои своето мислење со писмено образложение за 
несогласувањето. 

 
Член 5 

Со работата на Комисијата раководи претседателот 
на Комисијата кој е лекар од соодветна специјалност, а 
во негово отсуство раководи неговиот заменик, кој е 
исто така лекар од соодветна специјалност. 

Административно-техничките работи на Комисија-
та ги врши секретарот на Комисијата. 

Член 6 
Наодот, оцената и мислењето за телесно оштетува-

ње на лицето поради рана, повреда или оштетување на 
организмот како последица на болест или како непо-
средна последица на воената служба, Комисијата го да-
ва врз основа на медицинската документација и пода-
тоците за околностите на настанувањето на повредата, 
односно болеста, доставени од страна на воената еди-
ница-установа која го упатила лицето до Комисијата. 

 
Член 7 

Комисијата дава наод, оцена и мислење за здрав-
ствената способност за вршење служба во Армијата ко-
га лицето се наоѓа на лекување во стационарни и 
здравствени установи или е на подолго боледување, а е 
потребна оцената на здравствената способност за вр-
шење на служба во Армијата. 

 
Член 8 

По барање на комисијата која спроведува постапка 
за прием на лица на служба  во Армијата, по предлог 
на лекарот што го лекува лицето, по предлог од над-
лежниот старешина на воената единица-установа во 
која лицето е на служба, или на барање на лицето, врз 
основа на непосредниот извршен преглед на лицето и 
извршениот увид во целокупната медицинска докумен-
тација (наод од специјалистички прегледи, систематски 
прегледи, отпусни писма, лабораториски, рендгенски и 
други наоди издадени од надлежен лекар од воени или 
други здравствени установи), Комисијата дава наод, 
оцена и мислење за посебната здравствена способност 
на лицето за вршење на служба во Армијата 

По исклучок од став 1 на овој член, доколку лицето 
не се јави на прегледот на кој е повикано, Комисијата 
може да даде наод, оцена и мислење и врз основа на 
приложената медицинска документација. 

 
Член 9 

Ако се оцени дека приложената медицинска доку-
ментација не е доволна за давање наод, оцена и мисле-
ње за посебната здравствена способност, лицето може 
да се упати на дополнителни (проширени) испитувања 
во Военомедицинскиот центар или во друга здравстве-
на установа. 

 
Член 10 

Ако се утврди дека лицето за кое треба да се даде 
наод, оцена и мислење го нема завршено лекувањето, 
предметот се враќа до надлежниот лекар, со  препорака 
за постапување до завршувањето на лекувањето. 

 
Член 11 

Кога се дава наод, оцена и мислење за посебната 
здравствена способност на лицето, се дава и мислење 
за тоа дека раната, повредата или оштетувањето е до-
биено при вршење на службата, односно дека болеста 
или влошувањето на болеста е непосредна последица 
на вршењето на службата. 

 
Член 12 

Ако  лицето чија здравствена способност за вршење 
на службата во Армијата се оценува, е заболено од по-
веќе болести или има повеќе повреди, првин се утврду-
ва најтешкото заболување или повреда, а потоа се на-
ведуваат и останатите болести и повреди. 
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Член 13 
Ако кај лицето кое се оценува се утврди дека се ра-

боти за болест која не е наведена во Списокот на боле-
стите, се дава наод, оцена и мислење за болеста која е 
најслична од наведените болести во Списокот на боле-
стите. 

 
Член 14 

Кога се дава наод, оцена и мислење за промена на 
родот, службата или воено-евиденциската специјал-
ност на лицето, се предлагаат и должности кои лицето 
може да ги извршува во друг род, служба или специјал-
ност. 

 
Член 15 

Кога се дава наод, оцена и мислење дека е потребно 
ослободување на лицето од извршување на одредени 
должности во службата за периодот за шест месеци, се 
предлагаат и должности кои лицето може да ги извр-
шува во тој период, а кои нема штетно да се одразат на 
неговото здравје. 

 
Член 16 

Кога се дава наод, оцена и мислење за повреда и 
оштетување на организмот на лицето, за остварување 
на правото на еднократен паричен надоместок од член 
190 од Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија, Комисијата го утврдува степенот на по-
вредите и оштетувањата на организмот според листата 
на професионални заболување утврдени со прописите 
за пензиско и инвалидско осигурување. 

 
Член 17 

Заради донесување на соодветно решение или на-
редба за остварување на правата на лицето во врска со 
посебната здравствена способност за служба во Арми-
јата, наодот, оцената и мислењето на Комисијата, се 
доставуваат до надлежниот орган, односно лекарот, ка-
ко и до министерот за одбрана или до од него овласте-
но лице, односно до началникот на Генералштабот на 
Армијата. 

 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на работа 
на военолекарската комисија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.79/03). 

 
Член 19 

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

 
      Бр. 01-2870/1 
28 април 2011 година            Министер за одбрана,  
         Скопје               Зоран Коњановски, с.р. 

1759. 
Врз основа на член 210 став 2 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11 и 
47/11), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНТРОЛ-
НИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА АКТИВНИОТ 
ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО 

АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведувањето на контролните здравствени прегледи на 
активниот воен и цивилен персонал на служба во Ар-
мијата на Република Македонија.  

 
Член 2 

Контролните здравствени прегледи за утврдување 
на здравствената способност на  активниот воен и ци-
вилен персонал на служба во Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: лицата) се вршат 
преку систематски специјалистички прегледи, кои се 
спроведуваат во Военомедицинскиот центар. 

 
Член 3 

Контролните здравствени прегледи се спроведуваат 
како редовни (периодични) систематски специјали-
стички прегледи и како вонредни (претходни) систе-
матски специјалистички прегледи. 

 
Член 4 

На редовни (периодични) систематски специјали-
стички прегледи кои се спроведуваат на одреден вре-
менски период согласно годишниот план на Военоме-
дицинскиот центар, се упатуваат сите лица. 

 
Член 5 

На вонредни (претходни) систематски специјали-
стички прегледи се упатуваат: 

- возачите на воени моторни возила од сите катего-
рии, 

- лицата кои се упатуваат на школување во странс-
тво, 

- припадниците на специјални единици (воени па-
добранци и воени нуркачи),  

- лицата кои се упатуваат на вежбовни активности и 
други активности кои се извршуваат по посебни здрав-
ствени и физички критериуми, 

- воените претставници во странство, 
- лицата во воените претставништва, воените мисии 

и штабови на НАТО и други меѓународни организации 
и воени единици, и 

- лицата кои вршат служба изложена на висок ри-
зик.  

 
Член 6 

За лица кои вршат служба изложена на висок ризик, 
временскиот период за спроведување на редовни (пер-
иодични) прегледи се определува во согласност со про-
писите за заштита при работа. 
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Член 7 
На систематски специјалистички прегледи, лицата 

се упатуваат со упатница издадена од Командата на 
единицата–установата и пополнета со податоци за ли-
цето кои ги дава лекарот во воената амбуланта на еди-
ницата-установата во која лицето е на служба. 

 
Член 8 

Заклучокот за утврдување на здравствената способ-
ност на лица возачи на воени моторни возила од сите 
категории, лицата кои се упатуваат на школување во 
странство и лицата кои вршат служба изложена на ви-
сок ризик, се дава од страна на лекар специјалист по 
медицина на трудот. 

 
Член 9 

По спроведувањето на контролните здравствени 
прегледи, листите за систематските специјалистички 
прегледи се доставуваат до Военомедицинскиот цен-
тар-Центар за превентивна медицина, заради контрола 
на нивната содржина. 

 
Член 10 

Врз основа на добиените резултати од извршените 
контролни здравствени прегледи, предлозите и заклу-
чокот во листите за контролни здравствени прегледи 
дадени од лекарите специјалисти од соодветната спе-
цијалност, военото лице кај кое е утврдена промена на 
здравствената способност од страна на лекарот од вое-
ната амбуланта во единицата-установата во која лицето 
е на служба, се упатува на лекарски преглед кој го 
спроведува военолекарската комисија заради донесува-
ње наод, оцена и мислење за утврдување на здравстве-
ната способност. 

 
Член 11 

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

 
      Бр. 01-2871/1 
28 април 2011 година            Министер за одбрана,  
         Скопје               Зоран Коњановски, с.р. 

__________ 
1760. 

Врз основа на член 210 став 2 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11 и 47/11), 
министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И ПРОВЕРКА 
НА ФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ НА АКТИВНИ-
ОТ ВОЕН ПЕРСОНАЛ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на одр-

жување и проверка на физичката способност на актив-
ниот воен персонал за служба во Армијата на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 

 
Член 2 

Одржувањето на физичката способност на активни-
от воен персонал (во натамошниот текс: персонал) се 
реализира како составен дел на обуката, преку разни 
форми и облици на физичко вежбање, согласно настав-
ните планови и програми. 

Член 3 
Проверките на физичката способност на персоналот 

се спроведуваат во текот на годината и тоа како: 
- прва редовна проверка во месец април, 
- прва дополнителна проверка во месец јуни, 
- втора редовна проверка во месец септември и 
- втора дополнителна проверка во месец ноември. 
За секоја проверка се определува и резервен термин 

за персоналот кој од најразлични причини не се јавил 
на проверката. 

Термините на редовната и дополнителна проверка, 
како и резервните термини се определуваат од страна 
на началникот на Генералштабот на Армијата.  

За персоналот кој од било кои причини бил спречен 
и не се јавил во одредениот термин на проверка, како и 
за воените лица кои се јавиле на денот на проверката, а 
биле ослободени од лекар, се спроведува проверка во 
дополнителен термин, во периодот од ставот 1 на овој 
член.  

 
Член 4 

На проверка на физичката способност не се упату-
ваат: 

- персонал, додека е упатен на служба во странство 
во воени претставништва, воени мисии и штабови на 
НАТО и други меѓународни организации и воени еди-
ници, на школување, стручно оспособување и усовр-
шување и специјализација за потребите на службата и 

- лица кои до крајот на термините одредени за про-
верка ќе приложат наод, оценка и мислење на Военоле-
карската комисија, дека се ослободени од проверката. 

Персоналот од став 1 на овој член се упатува на 
проверка на физичка способност по завршувањето на  
службата во странство во воени претставништва, воени 
мисии и штабови на НАТО и други меѓународни орга-
низации и воени единици, школувањето, стручното ос-
пособување и усовршување и специјализацијата за по-
требите на службата, односно по престанокот на при-
чините за ослободување од проверката на физичката 
способност согласно  наодот, оценката и мислењето на 
Воено лекарската комисија.  

 
Член 5 

Проверка на воениот персонал во Министерството 
за одбрана, Генералштабот на Армијата и во првопот-
чинетите команди на Генералштабот на Армијата ја 
спроведува централна комисија за проверка на физич-
ката способност. 

Проверка на персоналот во командите на ниво на 
бригада-баталјон, како и во останатите единици, ја 
спроведуваат комисиите за проверка на физичката спо-
собност на воениот персонал на ниво на бригада-батал-
јон, како и на останатите единици.  

Комисиите од ставовите 1 и 2 на овој член се во со-
став:  

- одговорен старешина-офицер (претседател на ко-
мисијата), 

- надгледувач на проверката, 
- бројачи, 
- демонстратор (воедно и бројач) и 
- персонал за поддршка (санитетска екипа). 
Централната комисија за проверка на физичката 

способност, спроведува проверка на персоналот во: 
- Министерството за одбрана, 
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- Генералштабот на Армијата, 
- Воената академија, 
- првопотчинетите команди на ГШ на АРМ, 
- комисиите за проверка на физичката подготвеност 

на потчинетите команди и единици на Генералштабот 
на Армијата, 

- кандидатите за стручно оспособување и усовршу-
вање за подофицер и офицер (во посебен термин за 
проверка согласно објавениот конкурс). 

 
Член 6 

Проверката на физичката способност на персоналот 
се спроведува во согласност со   дисциплините од стан-
дарден тест и тоа: 

 - склекови, 
 - стомачни вежби, 
 - трчање на 3200 метри. 
Ако по препорака на лекар специјалист, припадник 

на персоналот е ослободен од дисциплината трчање на 
3200 метри, а на редовната или на дополнителната про-
верка ги исполнил нормите во дисциплините склекови 
и стомачни вежби, му се дава можност дисциплината 
трчање на 3200 метри да ја замени со друга дисципли-
на од алтернативниот тест и тоа: 

- возење  ергометар или велосипед на 10 км, или 
- пешачење на 4 км. 
 

Член 7 
Постигнатите резултати на проверката на физичка-

та способност на персоналот се искажуваат во бодови, 
согласно стандардите (нормите) кои се дадени во При-
лог бр.1 и се составен дел на овој правилник. 

Се смета дека припадник на персоналот го положил 
тестот од членот 6 од овој правилник, доколку во секо-
ја  дисциплина ги постигнал минимумот на следните 
бодови: 

- за професионални војници и воени старешини-
офицери и подофицери.....................................60 бодови,  

- за припадниците на баталјонот за специјални на-
мени  и на ренџерскиот баталјон  (професионални  вој-
ници и воени старешини - офицери и подофице-
ри).......................................................................80 бодови. 

 
Член 8 

Персоналот кој и на дополнителната проверка на 
физичката способност не ги исполнил стандардите 
(нормите) во дисциплината склекови или стомачни 
вежби, како и нормата од дисциплината од алтернатив-
ниот тест, се смета дека не го положил тестот. 

 
Член 9 

Припадниците на персоналот кои до завршувањето 
на проверката на физичката способност не се јавиле на 
истата, а не приложиле наод, оценка и мислење на Вое-
но лекарската комисија дека се ослободени од провер-
ка, се смета дека истите не го положиле тестот и се 
оценуваат со оценка „не задоволува”. 

 
Член 10 

Резултатите од проверката на физичката способ-
ност за секој припадник на персоналот, поединечно се 
внесуваат на образец „Тест за физичка способност”, кој 
е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правил-
ник. 

Пополнетиот образец од став 1 на овој член, коми-
сиите од член 5 од овој правилник, го доставуваат до 
старешините надлежни за оценување на персоналот 
најдоцна осум дена по спроведената проверка.   

 
Член 11 

Старешините надлежни за оценување на персона-
лот, врз основа на резултатите од проверката искажани 
во образецот од член 10 став 1 од овој правилник, ја 
оценуваат физичката способност на персоналот. 

Оценката на физичката способност на персоналот 
претставува аритметичка средина на вкупно освоените 
бодови по дисциплините од стандардниот, односно од 
алтернативниот тест и тоа за:  

а) Воени старешини - офицери и подофицери и про-
фесионални војници  со оценка: 

- „не задоволува”................................... до 59 бодови; 
- „задоволува”...............................од 60 до 64 бодови; 
- „добар”....................................... од 65 до 74 бодови; 
- „се истакнува”............................од 75 до 84 бодови; 
-  „особено се истакнува”..........од 85 до 100 бодови; 
б) Припадниците на баталјонот за специјални наме-

ни и на ренџерскиот баталјон (професионални војници 
и воени старешини - офицери и подофицери) со оцена: 

- „не задоволува”................................... до 79 бодови; 
- „задоволува”...............................од 80 до 84 бодови; 
- „добар”........................................од 85 до 89 бодови; 
-  „се истакнува”...........................од 90 до 94 бодови; 
- „особено се истакнува”...........од 95 до 100 бодови; 
                           

Член 12 
Тестот за физичката способност се смета за поло-

жен, доколку персоналот во текот на календарската го-
дина во која се врши проверката положил две редовни 
или дополнителни проверки.  

По исклучок од став 1 на овој член, тестот за фи-
зичката способност ќе се смета за положен доколку во 
текот на календарската година во која се врши провер-
ката персоналот од член 4 од овој правилникположил 
една редовна, или дополнителна проверка.  

 
Член 13 

Со персоналот во текот на 2011 година, се спрове-
дува една проверка на физичката способност во првата 
половина на годината.  

За персоналот кој не ја положил проверката од став 
1 од овој членили сака да ја поправи оценката, се спро-
ведува дополнителна проверка на физичката способ-
ност во втората половина на 2011 година. 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за одржување и про-
верка на физичката способност за служба во Армијата 
на Република Македонија на професионалните војници 
и воените старешини („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 82/03 и 87/06). 

 
Член 15 

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

 
      Бр. 01-2872/1 
28 април 2011 година            Министер за одбрана,  
         Скопје               Зоран Коњановски, с.р. 
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1761. 
Врз основа на член 202 став 2 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11 и 47/11), 
министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРИЛАТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА И ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ НА ВО-
ЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерилата за оце-

нување на посебната здравствена и физичка способ-
ност на воениот персонал за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 2 

Мерилата за оценување на посебната здравствена 
способност се утврдени во Списокот на болестите, те-
лесните мани, недостатоци и повреди за оцена на 
здравствената способност за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија (Прилог бр. 1), а мерилата за оце-
нување на посебната физичка способност се утврдени 
во Нормите на физичка развиеност (Прилог бр. 2), Та-
белата на отстапувања на вистинската од идеалната те-
лесна маса (Прилог бр. 3) и Табелата на стандардните 
просечни вредности на виталниот капацитет и форси-
раниот експираторен волумен во секунда (Прилог бр. 
4), кои се дадени во прилог и се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Врз основа на мерилата за оценување на посебната 
здравствена и физичка способност на воениот персонал 
за служба во Армијата на Република Македонија, лице-
то кое се оценува може да биде оценето со една од 
следните оцени: 

- способен, 
- ограничено способен и 
- неспособен. 
 

Член 4 
Оцената „способен“ се дава за лицето чија здрав-

ствена и физичка способност овозможува непречено 
извршување на сите должности во Армијата на Репуб-
лика Македонија. 

Оцената „ограничено способен“ се дава за лицето 
со намалена работна способност и кое поради здрав-
ствени причини не е во можност да извршува одредени 
должности од делокругот на својот род-служба, или 
истите ги извршува со намалена ефикасност. 

Оцената „ограничено способен“ се дава за времен-
ски период од една до четири години или трајно. 

Оцената „неспособен“ се дава за лице чија здрав-
ствена и физичка способност не овозможува извршува-
ње на било која должност во Армијата на Република 
Македонија. 

 
Член 5 

Оцените од член 4 од овој правилник се даваат од 
страна на военолекарската комисија, врз основа на из-
вршените здравствени и физички прегледи. 

 
Член 6 

За лицата оценети со оцената „ограничено спосо-
бен“, во зависност од степенот на ограничувањето, вое-
нолекарската комисија дава и мислење за способноста 
на лицето кое се оценува за извршување на должноста, 
што ја извршува и тоа: 

- способен за должноста што ја извршува, 
- ограничено способен за должноста што ја извршу-

ва и 
-  неспособен за должноста што ја извршува. 
Мислењето „способен за должноста што ја извршу-

ва“ се дава на лице оценето како ограничено способно 
кај кое утврдената здравствена состојба не ја намалува 
способноста за извршување на должностите, ниту се 
потребни посебни мерки за заштита. 

Мислењето „ограничено способен за должноста 
што ја извршува“ се дава на лице оценето како ограни-
чено способно кај кое утврдената здравствена состојба 
не овозможува успешно и без последици на здравјето 
да ги извршува должностите кои произлегуваат од 
формациското место, при што е потребно да се ослобо-
ди од извршување на одредени должности или адекват-
но да се заштити. 

Мислењето „неспособен за должноста што ја извр-
шува“ се дава на лице кај кое утврдената здравствена 
состојба не овозможува натамошно извршување на 
должностите на формациското место, односно нивното 
натамошно извршување негативно влијае на здравстве-
ната состојба на лицето. 

 
Член 7 

Мислењето од член 6 од овој правилник содржи 
утврдување на групата на ограничувањето, и тоа: 

а) Ограничена способност заради намалени физич-
ки и функционални способности, која подразбира на-
малена способност или неспособност за извршување на 
претежно физички работи или должности, и тоа след-
ните: 
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- марширање преку 6 км., 
- теренски вежби, 
- логорувања, 
- дигање и носење товар, 
- работи каде е потребна прецизност во работата на 

рацете и шаките, 
- работи каде се бара натпросечна кондиција и из-

држливост, 
- работи каде е потребно подолготрајно држење на 

телото во неприродна принудна положба, 
- работи кои се вршат подолго време во подземни 

објекти, 
- натовар и растовар на борбени и транспортни 

средства, 
- одделни видови на физички вежби (потешки веж-

би, подолго трчање и сл.), 
- определени видови на дежурства. 
б) Ограничена способност заради намалена функ-

ција на видот која подразбира намалена способност 
или неспособност за извршување на должностите: 

- каде се бара добар вид, 
- кои се поврзани со работа со средства за врски, 
- каде има јаки извори на светлина. 
в) Ограничена способност заради намалена функци-

ја на слухот, која подразбира намалена способност или 
неспособност за извршување на должностите: 

- каде се бара добар слух, 
- кои се поврзани со работа со средства за врски, 
- каде е потребен јасен разбирлив говор, 
- каде се јавува бучава или вибрации. 
г) Ограничена способност заради изложеност на 

штетни дејства (влијание) на работната средина и кли-
матските услови, која подразбира намалена способност 
или неспособност за извршување на должностите: 

- каде се јавува бучава или вибрации, 
- кои се поврзани со извори на јонизирачки и други 

зрачења, 
- каде се создава голема влага, прашина, чад и гасо-

ви, 
- каде постои зголемен или намален атмосферски 

притисок, 
- кои се поврзани со јаки извори на светлина. 
д) Ограничена способност заради променети пси-

хички способности, која подразбира намалена способ-
ност или неспособност за извршување на должностите: 

- поврзани со работа со странки, 
- со практична настава со војници, 
- со работи поврзани со материјално-финансиско 

работење, 
- каде се бара јасен, разбирлив говор. 

ѓ) Ограничена способност заради намалување на 
останатите функции на организмот, која подразбира 
намалена способност или неспособност за извршување 
на должности кои не се предвидени во групите на огра-
ничувањата од точките а) до ѓ) на овој член. 

Во зависност од карактерот на болеста, повредата, 
телесната мана или недостатокот, како и од видот и 
обемот на должностите кои се извршуваат, покрај огра-
ничувањата од точките а) до ѓ) може да бидат предло-
жени и други ограничувања од кои лицето треба да се 
заштити или ослободи. 

 
Член 8 

Во случаите кога ќе се утврди неопходноста од за-
чувување и подобрување на здравствената способност 
на лицето во периодот помеѓу редовните систематски 
специјалистички прегледи, оцената на способноста со-
држи, како мерка за заштита, и одредба за спроведува-
ње на здравствена контрола (ЗК). 

 
Член 9 

Во случаите кога при оценувањето на здравствената 
и физичката способност се утврди заболување кое 
претставува пречка за донесување на оцена на способ-
носта, оцената се донесува по завршеното лекување 
(Л). 

 
Член 10 

Ако за време на школувањето на Воената академија 
дојде до нарушување на здравствената и физичката 
способност на питомецот кое не овозможува натамош-
но школување, односно негово оспособување за воен 
старешина истиот се оценува како „неспособен“ за 
служба во Армијата на Република Македонија. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за мерилата за оцену-
вање на посебната здравствена и физичка способност 
за служба во Армијата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.79/03 
и 5/04). 

 
Член 12 

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

 
      Бр. 01-2873/1 
28 април 2011 година             Министер за одбрана,  
         Скопје                        Зоран Коњановски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1762. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ѓубриња 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/07, 20/09 и 17/11), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА ЗЕMЈОДЕЛСКА  
ПРАКСА ЗА УПОТРЕБА НА ЃУБРИЊАТА(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат правилата за до-

бра земјоделска  пракса  за употреба  на ѓубриња.    
Член 2 

Ѓубрињата се користат во согласност со потребите 
на растенијата  за хранливи материи, а истовремено 
имајќи го во предвид: 

- рамномерното внесување на хранливи материи 
(минерални и органски ѓубриња, арско ѓубре и преку 
наводнување) и хранливи материи (исцрпени хранливи 
материи, загуби на хранливи материи, денитрификаци-
ја и сл.) врз основа на првична анализа на почвата и ко-
ристените технолошки процесии во  производството; 

- очекуваното ниво на производство и квалитет на 
родот; 

- количината на достапни хранливи материи во поч-
вата и дополнителните количини на хранливи материи 
на располагање на растенијата 

- pH вредност на почвата, количината на  хумус во 
почвата,  составот на почвата, зголемување на достап-
носта на хранливите материи, како и   намалувањето на  
загубите на хранливите   материи; 

- во зависност од развојот и условите на културата, 
типот на почвата и климата.     

 
Член 3 

(1) Ѓубрињата со висок процент  на азот се приме-
нуваат во оптимални  агротехнички услови  со агротех-
нички помагала. 

(2) Вештачки ѓубриња не треба да се применуваат 
во  подрачја кои биле поплавени. 

(3) Земјоделската механизација  за примена на ве-
штачки ѓубриња треба да ги исполнува  техничките ус-
лови за да може да се обезбеди контрола и правилна 
примена на ѓубрињата. 

(4) Азотните ѓубриња не треба да се користат во 
водните резервоари и заштитните зони на извори на во-
да. 

 
Член 4 

(1) Намалување на загубите   на азот  во почвата се 
врши  со примена на следните операции: 

- ѓубрењето да се спроведе на начин што овозможу-
ва најмалку испарување на азот и на одредена темпера-
тура, влажност и сончева светлина; 

- на  почвени површини ѓубрето треба да се заоре 
во почвата; 

- ѓубрето треба да се расфрли рамномерно на повр-
шината на почвата и  

- мешањето  на ѓубрињата треба да биде што подо-
бро. 

(2)  Количината на применети ѓубриња, што се упо-
требуваат како и  начинот и времето на нивната приме-
на, во текот на една календарска година треба да биде 
во следните гранични вредности на азот ;                                                          
                            
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на 
Европскиот Парламент и Совет 2003 /2003 од 13 октомбри 2003 
година која се однесува на вештачките ѓубриња со CELEX br. 
32003R2003 
 

- 210 kg. на азот  на единица површина   од еден хе-
ктар во почетниот период  од четири години ; 

- 170 kg. на азот  на единица површина   од еден хе-
ктар по истекот на  почетниот период  од четири годи-
ни; 

(3) Количеството на азот во  шталско ѓубре , кое се  
добива  со одгледување на домашни животни  се прес-
метува   преку   условно грло - УГ. 

 
Член 5 

(1) Со цел да се намалат загубите на азот треба да 
се внимава  на   испарувањето на азот при што: 

1. Ѓубрењето на земјоделско земјиште да се приме-
ни од 1 септември до 1 март; 

2. Ѓубрињата  треба да се дистрибуираат на одреде-
на површина, без да се расфрлаат на почвата од 1 мај 
до 1 септември; 

3. Арското ѓубриво може да се расфрли на сите зем-
јоделски  површини кои се ослободни  од посеви; 

4.Ѓубрењето со нитратни азотни ѓубриња и уреа 
(амониум нитрат) треба да се применува на  земјодел-
ски површини од 1 октомври  во тековна година до 1 
март во наредната година, во дозволени гранични вред-
ности од член 4 на овој правилник.  

(2) Од  жетвата до почетниот период на сеидбата не 
треба да се  употребуваат  минерални ѓубрива. 

Количината на азот во растресити  почви не треба 
да  надминува 40 kg. на ха, а во тешките -глинести поч-
ви 80 kg на ха. 

 
Член 6 

Ѓубрињата не треба да се употребуваат : 
- во подрачни водни резервоари и  заштини зони  на 

извори на вода и други водни резервоари, користени 
или наменети за јавно водоснабдување;  

- на почвата заситена со вода; 
- на почвата  покриена со  снег; 
- на замрзната почва и на стрмни терени ; 
- во производството на зеленчук, мали плодови и 

лековити растенија, во рок од 30 дена од денот пред  
зреењето и бербата; 

- на мешавината со отпадна вода - осока или ком-
пост од отпадоци на растенија; 

- на фарми каде што се пронајдени болести кои се 
отпорни на условите за чување на  ѓубрињата  во јами; 

- на  неземјоделското земјиште; 
- на 25 метри далечина од бунари; 
- на 20 метри оддалеченост од езерото; 
- на 5 метри оддалеченост од други згради ; 
- на косиот терен каде има проток на вода од повр-

шината  и 
- на косиот терен по должината на водените пати-

шта, со наклон поголем од 10% на растојание од по-
малку од 10 метри од водотеци. 

 
Член 7 

(1) Шталско ѓубре треба да се чува на уредени ѓу-
бришта, површини за цврсто губре, јами за осока или 
други видови на садови-контејнери. Садовите треба да 
бидат непропусливи, да оневозможуваат излевање, ис-
пирање   или истекување на ѓубрето и осоката во око-
лината, да не ги  загадува  подземните и површинските 
води.  

(2) Поголемите садови (контејнери)  треба да имаат 
капацитет за собирање на ѓубре за шестмесечен пери-
од.                                                                             

(3) За едно условно грло, за период од шест месеци 
треба да се обезбеди : 

- за цврстиот дел од  ѓубрето најмалку 4m 2 површи-
на на садот(контејнерот) за складирано ѓубре во висина 
од 2m односно 8m 3 простор; и 
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- за цврстиот дел од ѓубрето ако висината на скла-
дираното ѓубре е под 2m, површината на садот (контеј-
нерот ) треба да биде 2m 3. 

 
Член 8 

Во случај на недостаток на површината за сместу-
вање на шталско ѓубре, сопствениците на ѓубре треба: 

- да го сместат ѓубрето  на соодветни  површини;  
- да го преработат  ѓубрето во  био-дизел, компост 

или супстрат  или                                       
- да го  преработи  ѓубрето на друг соодветен  начини. 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   
   Бр. 17-290/6                        Министер за земјоделство, 
мај  2011 година                шумарство и водостопанство 
     Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
1763. 

Врз основа на член 114 став (5) и 117 став (2) од За-
конот за квалитет на земјоделски производи („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 140/2010), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАНДАРДИТЕ И НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ И НАЧИНОТ НА ПАКУ-
ВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ПЧЕЛИ ПО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стандардите и 

начинот на одредување на квалитетот и начинот на па-
кување и означување на производите од пчели по од-
нос на квалитетот.  

Член 2 
(1) Медот во основа се состои од различни видови 

шеќери каде што доминираат фруктозата и гликозата, 
како и други материи како што се: органските кисели-
ни, ензимите и цврстите делови, кои произлегуваат од 
собирањето на медот. Бојата на медот се разликува од 
речиси безбојна до темнокафеава.  

(2) Конзистентноста може да биде течна, леплива 
или делумно или целосно кристализирана. Вкусот и 
аромата се разликуваат, но произлегуваат од видот на 
растението. 

(3) Кога се пласира на пазарот како мед или се упо-
требува за каков било производ наменет за човечка 
употреба или за исхрана на луѓе, во медот не треба да 
има каков било додаток на состојка за храна , како и 
додатоци за храна, ниту треба да содржи кaкви било 
дополнувањa, освен мед.  

(4) Медот треба колку што е можно повеќе да биде 
без органски или неоргански материи, кои не се  од не-
говиот состав.  

(5) По исклучок на член 3 став (2) од овој правил-
ник, медот не треба да има туѓ мирис или вкус, не тре-
ба да почне да ферментира, не треба да има вештачки 
променета киселост или да се загрева на начин со кој 
природните ензими би се уништиле или значително би 
се намалило нивното дејство. 

(6) Без оглед на член 3 став (1) точка б) алинеја 6 од 
овој правилник,  од медот не треба да се отстранат по-
ленот или состојка карактеристична за медот, освен та-
му каде што е неизбежно при отстранување на туѓите 
неоргански или органски материи. 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Со-
ветот 2001/110/ЕЦ од 20.12.2001 година за мед, 32001L0110. 

Член 3 
(1) Основните видови на мед се: 
а) според потеклото: 
- цветен мед или нектарен мед е мед добиен од не-

ктарот на растенијата; и 
- мед „медна роса“ или мед од медлика (медлико-

вец) е мед кој се добива главно од екскретите на инсе-
кти (Hemiptera) кои цицаат од живиот дел на растенија-
та или секретите од живите делови на растението. 

б) според начинот на производство и/или неговиот 
пласман: 

- мед во сот е мед кој пчелите го чуваат во ќелии на 
свежо изграден нележан сот или сот во тенки листови  
направени само од восок од пчели и кој се продава за-
печатен како цел сот или делови од тој сот; 

- парчиња сот во мед е мед кој содржи едно или по-
веќе парчиња сот; 

- дрениран или исушен мед е мед кој се добива со 
сушење на непокриен незалежан сот; 

- стечен (центрифугиран) или врцан мед е мед кој 
се добива со центрифугирање на непокриен незалежан 
сот; 

- пресуван или гмечен мед е мед кој се добива со 
пресирање на незалежан сот со или без примена на 
умерена топлина, која не поминува 450С; и 

- филтриран мед е мед кој се добива со отстранува-
ње на туѓи неоргански и органски материи на начин кој 
резултира во значајно отстранување на поленот. 

(2) Пекарски мед е мед кој е добар за индустриска 
употреба или како состојка за други прехранбени про-
изводи, кои потоа се преработуваат и имаат: 

а) туѓ вкус и мирис или 
б) започнале да ферментираат или се веќе фермен-

тирни или 
в) се прегреани. 
 

Член 4 
(1) Кога се става во промет мед или мед како соста-

вен дел од некој друг производ наменет за исхрана на 
луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за со-
држина на шеќер, и тоа:   

а) Содржина на фруктоза и гликоза (збир од обете 
состојки) во:   

-цветен мед не помалку од 60г на100г мед; и 
- мед „медна роса“ или мед од медлика (медлико-

вец), смеса од мед „медна роса“ со  цветен мед не по-
малку од 45г на 100г мед. 

б) Содржина на сахароза:  
- вкупно, не повеќе од 5г на 100г мед; 
- Robina pseudoaccacia, Medicago sativa, Bansia 

menziesii, Hedscarum, Еukaliptus camadulensis, 
Еucryphia lucida, Еucryphia milliganii не повеќе од 10г 
на 100г мед; и 

- Lavandula spp., Borago Officinalis не повеќе од 15г 
на 100г мед. 

(2) Кога се става во промет мед или мед како соста-
вен дел од некој друг производ наменет за исхрана на 
луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за со-
држина на влага, и тоа: 

а) вкупно, не повеќе од 20%; 
б) врес (Calluna), и во пекарски мед, вкупно, не по-

веќе од 23%; и 
в) пекарски мед од врес (Calluna) не повеќе од 25%. 
(3) Кога се става во промет мед или мед како соста-

вен дел од некој друг производ наменет за исхрана на 
луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за со-
држина на нерастворлива вода, и тоа: 

а) вкупно, не повеќе од  0,1г на 100г мед; и 
б) пресиран мед не повеќе од 0,5г на 100г мед 
(4) Кога се става во промет мед или мед како соста-

вен дел од некој друг производ наменет за исхрана на 
луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 
електрична спроводливост, и тоа: 
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а) мед и мешавина од медови, не повеќе од 0,8 
мС/см; и 

б) мед од „медна роса“ или мед од медлика (медли-
ковец) и костен како нивна мешавина, не повеќе од 0,8 
мС/см. 

(5) По осклучок од став (4) од овој член кога се ста-
ва во промет мед или мед како составен дел од некој 
друг производ наменет за исхрана на луѓето, медот од 
планика (Arbatus unedo), ѕвонест врес (Erica), еукалип-
тус, липа (Tilia spp), врес (Calluna vulgaris), манука 
(Leptospermum), чаевец (Melaleuca spp.) не треба да ги 
исполнува стандардите за елекрична спроводливост. 

(6) Кога се става во промет мед или мед како соста-
вен дел од некој друг производ наменет за исхрана на 
луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 
вкупна киселост, и тоа: 

а) вкупно, не повеќе од 50 милиеквиваленти кисе-
лина на 1000 грама мед; и 

б) пекарски мед не повеќе од 80 милиеквиваленти 
киселина на 1000 грама мед. 

(7) Кога се става во промет мед или мед како соста-
вен дел од некој друг производ наменет за исхрана на 
луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 
активноста на ензимот на диастаза и содржината на хи-
дроксиметилфурфурал (HMF) кои се одредуваат по се-
која преработката и секое мешање, и тоа за:  

а) Активноста на ензимот на диастаза (оценка на 
темна боја):  

- вкупно, освен за пекарски мед не помалку од 8; и 
- мед со ниско природна содржина на ензим (на пр. 

мед од цитрус) и содржина на HMF не повеќе од 15 
мг/кг и не помалку од 3. 

б) Содржина на HMF: 
- општо земено, не повеќе од 40 мг/кг  согласно 

одредбите од точка (а) алија 2 од овој став; и 
- видови мед со декларирано потекло од региони со 

тропска клима и мешавина од тие видови мед не пове-
ќе од 80мг/кг.          

 
Член 5 

(1) Доколку содржината на поединечните пакувања 
на производот од пчели (нето количина) е декларирана 
во масени единици, дозволени се отстапувања за пое-
динечни оригинални пакувања, и тоа: 

 
Пакување % на отстапување 
до 50 гр до 6% 
над 50 до 100 гр дп 3,5% 
над 100 гр до 500г до 2,5% 
над 500 гр до 1,5& 

 
(2) Просечното нето-количество на случајно одбра-

ни десет поединечни оригинални пакувања треба да и 
одговара на декларираната маса на производите, со на-
ведените дозволени отстапувања.  

 
Член 6 

Како други производи од пчели, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат: 

а) матичен млеч; 
б) цветен полен (полен); 
в) прополис; 
г) пчелин восок; и  
д) пчелин отров. 
 

Член 7 
(1) Матичен млеч е производ од секрецијата на 

жлездите на млади пчели. 
(2) Матичниот млеч има млечна боја, помалку или 

повеќе густа конзистенција, карактеристичен вкус и 
мирис.  

(3) Во промет се става матичниот млеч кој е ваден 
во времето од 48 до 50 часови по пресадувањето на 
ларвите, а не смее да биде по потекло од затворени ма-
тичњаци или млеч од трутовско легло. 

(4) Матичниот млеч може да се пушти во промет во 
изворна форма, стабилизиран или лиофилизиран. 

(5) По вадењето, матичниот млеч треба да се чува 
во темни садови од стакло, херметички затворени на 
температура од +- 40C за време од една година. 

(6) Ако матичниот млеч е стабилизиран или лиофи-
лизиран рокот на траење е до две години. 

(7) Матичниот млеч треба да содржи: 
а)  најмногу  70% вода; 
б)  најмалку 30% сува материја; и 
в)  најмалку 11% протеини. 
 

Член 8 
(1) Цветниот прав (полен) е производ што пчелите 

работнички го собираат во природата, и со додаток на 
специфична сопствена материја го формираат во грут-
чиња и го сместуваат во ќелиите на сотот. 

(2) Според начинот на добивање, цветниот прав 
(поленот) се дели на: 

а) полен собран со помош на фаќачи (фатен полен); 
и 

б) полен добиен со вадење од ќелиите на сотот (ва-
ден полен). 

(3) Цветниот прав (полен) се става во промет во из-
ворна и стабилизирана форма. Поленот што се става во 
промет во изворна форма може да биде во форма на 
природни грутчиња или мелен. 

(4) Цветниот прав (полен) што се става во промет 
треба да: 

а) содржи најмалку 92% сува материја; 
б) не содржи повеќе од 8% вода; 
в) не е сушен на температура повисока од 400С; 
г) не содржи инсекти или делови од инсекти, легла, 

измет како и складишни штетници; и 
д) не биде запален. 
(5) Цветниот прав (полен) се чува помешан во мед, 

во темна амбалажа, херметички затворен и лиофилизи-
ран. 

 
Член 9 

(1) Прополис е производ од пчели што настанува со 
мешање на природен пчелин восок и смолести материи 
што пчелите ги собираат од лисните пупки на дрвене-
сти растенија. 

(2) Прополисот што се става во промет треба да : 
1) содржи најмалку 35% материи што се екстрахи-

рани со алкохол; 
2) не содржи катран и соединенија слични на катра-

нот, односно катрански смоли; и 
3) не содржи механички нечистотии и остатоци од 

пчели. 
 

Член 10 
(1) Пчелиниот восок е производ од восочните жлез-

ди на пчелите што служи за изработка на сот, а се до-
бива со претопување на сотот и восочните поклопци. 

(2) Пчелиниот восок е сложена смеса на липиди и 
јаглен водород. 

(3) Пчелиниот восок се става во промет како: 
а) непрочистен пчелин восок; 
б) прочистен пчелин восок (Cera flava); 
в) прочистен бел пчелин восок (Cera alba); и  
г) сотна основа. 
 

Член 11 
(1) Отровот од пчели е производ кој го лачат пчели-

те работнички од отровните жлезди. 
(2) Отровот од пчели се става во промет како су-

шен, како бел кристален прав со рок на траење од една 
година. 



19 мај 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 68 - Стр. 67 

Член 12 
(1) Квалитетот на смесите на други производи од 

пчели или смеси  на медот со други производи од пче-
ли (матичен млеч, цветен прав или прополис) треба да 
биде во согласност со членовите 4, 7, 8 и 9 од овој пра-
вилник. 

(2) На производите од пчели можат да им се дода-
ваат лековити растенија и/или нивни екстракти (вале-
ријана, слез, анис, бреза и други). 

(3) Производите од став (1) и (2) на овој член можат 
да бидат во облик на: капки, таблети, капсули, масти, 
креми и сирупи. 

(4) Додавањето на други производи од пчели на ме-
дот, не се смета како збогатување на составот на медот. 

 
Член 13 

(1) Мед со додатоци е смеса на мед со прехрамбени 
производи како што се: овошје и зеленчук, производи 
од млеко, какао производи, маргарин, растителни дода-
тоци и друго.  

(2) Медот со додатоци треба да содржи најмалку 
60% мед, сметано на готов производ. 

 
Член 14 

(1) Означувањето на медот, на другите производи 
од пчели и смесите на медот со други производи од 
пчели, или меѓусебни смеси на други производи од 
пчели се врши согласно одредбите од Правилникот за 
начинот на означување на храната како и одредбите од 
став (2), (3), (4), (5) и (6) од овој член.  

(2) При означувањето терминот „мед“ се применува 
само за производ кој го произведуваат пчелите Apis 
mellifera од сокот на растенијата или излачување од 
живите делови на растенијата, или излачување од инсе-
кти кои цицаат од растенија врз живите делови на рас-
тенијата, коj пчелите го собираат, го преобразуваат 
комбинирајќи го со нивните сопствени посебни мате-
рии, го таложат, дехидрираат, чуваат и оставаат во сот 
за мед да созрее и стаса и се користи во трговијата за 
да го означи тој производ; 

(3) Имињата на производите од член 3 ставови (1) и 
(2) на овој правилник се применуваат единствено за 
производи содржани во него и се користат во трговија-
та да ги означат нив. Овие имиња можат да се заменат 
со едноставното име на производот „мед“, освен во 
случаи на филтриран мед, мед во сот, мед во сот во тег-
ла или мед во парчиња сот и пекарски мед. 

(4) При означување  на пекарскиот мед, на деклара-
цијата во близина на името на производот треба да е 
наведена и ознаката „наменет само за готвење“. 

(5) При означување на филтриран мед и пекарски 
мед, имињата на производите можат да се дополнат со 
податоци кои се однесуваат на: 

а) цветно или зеленчуково потекло, ако производот 
целосно или делумно потекнува од означениот извор 
или поседува органолептички, физичко-хемиски и ми-
кроскопски карактеристики на изворот; 

б) регионално, територијално или топографско по-
текло, ако производот целосно потекнува од наведени-
от извор; и 

в) посебни барања за квалитет. 
(6) Кога пекарскиот мед се користи како составен 

дел од прехранбени производи, ознаката „мед“ може да 
се употреби во името на производот како дел од храна-
та наместо ознаката „пекарски мед“. Сепак, во листата 
на состојки треба да се користи терминот кој е наведен 
во член 3 став (2) од овој правилник. 

(7) Земјата или земјите на потекло од каде што ме-
дот бил собран треба да се наведат на декларацијата. 
Ако медот потекнува од повеќе од една земја тој пода-
ток треба соодветно да се замени со една од следниве 
ознаки: 

а) „мешавина од мед која потекнува од Република 
Македонија и други земји “; 

б) „мешавина од мед која потекнува од земји на 
ЕУ“; 

в) „ мешавина од мед која потекнува од земји кои 
не се во ЕУ “; 

г) „ мешавина од мед која потекнува од земји на ЕУ 
и од земји кои не се во ЕУ“; 

(8) Во случај на филтриран мед или пекарски мед, 
групните контејнери, пакувањата и документите за тр-
говија, треба јасно да го содржат целото име на произ-
водот, како што е наведено во член 3 став (1) точка б) 
алинеја 6 и став (2) од овој правилник. 

 
Член 15 

(1) Со денот на влегување во сила на овој правил-
ник, престануваат да се применуваат одредбите на 
Правилникот за квалитетот на медот и на другите про-
изводи од пчели и за методите за контрола на квалите-
тот на медот и на другите производи од пчели („Служ-
бен лист на СФРЈ” бр. 4/85). 

(2) Со денот на влегување на сила на овој правил-
ник престануваат да важат одредбите од членовите 
103, 104 и 107 од Правилникот за посебните барања за 
храна од животинско потекло („Службен весник на Ре-
публика Македонија” 115/08 и 21/09). 

 
Член 16 

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

 
    Бр. 11-383/7                  
6 мај 2011 година               Министер,  
         Скопје                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО 

1764. 
Врз основа на член 6 став (6) од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија", бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 
17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 
161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот 
за информатичко општество и администрација донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТО-
ВКАТА НА АКТИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ  

МЕСТА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и на-
чинот на подготовката на актите за внатрешна органи-
зација и систематизација на работните места во органи-
те од член 3 став (2) и член 3-а од Законот за државни-
те службеници (во натамошниот текст: органот).  

 
II. СОДРЖИНА НА АКТИТЕ 

 
1. Акт за внатрешна организација 

 
Член 2 

Структура на актот 
Актот за внатрешна организација содржи: законски 

основ за неговото донесување, назив на актот, основни 
одредби, вид и број на организациски единици, дело-
круг на работа на организациските единици, раководе-
ње, преодни и завршни одредби и графички приказ на 
внатрешната организација на органот (органограм). 
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Член 3 
Законски основ 

Во законскиот основ за донесување на актот за вна-
трешна организација, се наведува членот од законот 
кој е основ за донесување на актот, бројот на „Службен 
весник на Република Македонија“ каде е објавен зако-
нот, кој го донесува актот, како и датумот на неговото 
донесување. 

 
Член 4 

Назив на актот 
Називот на актот за внатрешна организација во ор-

ганите на централната власт е „Правилник за внатреш-
на организација на...(се наведува називот на органот)“, 
а во органите на локалната власт е „Одлука за органи-
зацијата, делокругот и начинот на извршување на зада-
чите на општинската администрација на општи-
на...(називот на општината)“.  

 
Член 5 

Основни одредби 
Во основните одредби се прошишува краток опис 

на содржината на актот за внатрешна организација, 
бројот на организациските единици по видови, како и 
начелата врз основа на кои работи органот. 

 
Член 6 

Организациски единици 
(1) Во актот за внатрешна организација се утврду-

ваат видовите на организациски единици во органот, и 
тоа: сектори, одделенија и проектни единици, како и 
други организациски единици, согласно со Уредбата за 
начелата за внатрешна организација на органите на др-
жавната управа. 

(2) Функционерите во органите, не се опфатени со 
актот за внатрешна организација. 

 
Член 7 

Делокруг 
(1) Во делокруг на работа на организациските еди-

ници се утврдуваат работите кои тие ги извршуваат. 
(2) При формирање на организациските единици во 

органите, не може да има преклопување на нивниот де-
локруг на работа. 

 
Член 8 

Раководење 
Во актот за внатрешна организација треба да се на-

ведат сите субјекти кои раководат со органот, односно 
со организациските единици, формите преку кои ова 
раководење се остварува (колегиуми, совети и сл.) како 
и целта, начинот и динамиката на работењето на овие 
форми. 

 
Член 9 

Преодни и завршни одредби 
Во преодните и завршните одредби се наведува: 

престанокот на важноста на претходниот акт за вна-
трешна организација и неговите изменувања и/или до-
полнувања, доколку такви има, како и архивскиот број 
и датумот на неговото/нивното донесување, рокот за 
влегување во сила на новиот акт, местото на објавува-
ње на актот и примена на истиот, врз основа на прет-
ходно добиена писмена согласност од Агенцијата за 
администрација (во натамошниот текст: Агенцијата). 

 
Член 10 

Органограм 
(1) Органограмот претставува графички приказ на 

организациската структура по организациски единици. 
(2) Органограмот треба да е усогласен со наратив-

ниот текст на актот за внатрешна организација. 

2. Акт за систематизација на работните места 
 

Член 11 
Усогласеност на актите 

Актот за систематизација на работните места треба 
да биде во согласност со актот за внатрешна организа-
ција. 

 
Член 12 

Структура на актот за систематизација  
на работни места 

Актот за систематизација на работните места содр-
жи: законски основ за неговото донесување, назив на 
актот, основни одредби, опис на работните места, пре-
одни и завршни одредби и табеларен преглед на работ-
ните места, како негов составен дел. 

 
Член 13 

Законски основ 
Во законскиот основ за донесување на актот за си-

стематизација на работните места се наведува членот 
од законот кој е основ за донесување на актот, бројот 
на „Службен весник на Република Македонија“ каде е 
објавен законот, кој го донесува актот, како и датумот 
на неговото донесување. 

 
Член 14 

Назив на актот 
Називот на актот за систематизација на работните 

места во органите на централната и локалната власт е 
„Правилник за систематизација на работните места во 
... (се наведува називот на органот)“. 

 
Член 15 

Основни одредби 
(1) Во основните одредби се утврдува краток опис 

на содржината на правилникот, вкупниот број и нази-
вот на работните места, звањата и распоредот на работ-
ните места по организациски единици во органот. 

(2) Во посебен член во основните одредби треба да 
се утврдат вкупниот број и називите на работните ме-
ста на вработените кои немаат статус на државни служ-
беници. 

 
Член 16 

Опис на работните места 
(1) Во опис на работните места се утврдуваат: реде-

ниот број и називот на работното место, звањето, одго-
ворноста, целта, работните должности, посебните усло-
ви потребни за вршење на работните должности за ра-
ботното место, како и бројот на извршители. 

(2) При утврдувањето на звањето за работното ме-
сто треба да се води сметка за хиерархиската структура 
на звањата во органот како и за конзистентноста на 
звањето со степенот на сложеност на работните долж-
ности, при што не смее да се утврдуваат различи звања 
за исти работни должности. 

(3) Називот на работното место и звањето не се си-
ноними и треба да се разграничат. 

 (4) При утврдување на видот на образование, како 
еден од посебните услови, треба да се наведе конкрет-
ниот вид на образование, доколку тоа не е спротивно 
со закон, или групи на образование, но не повеќе од 
три. 

 
Член 17 

Број на работни места и број на извршители  
во одделение 

(1) Бројот на работни места во одделенијата, утвр-
дени во актот за систематизација на работните места 
треба да е во согласност со Уредбата за начелата за 
внатрешна организација на органите на државната 
управа. 
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(2) Бројот на извршители може да биде поголем од 
бројот на работните места, односно за едно работно 
место може да бидат систематизирани повеќе изврши-
тели. 

 
Член 18 

Преодни и завршни одредби 
Во преодните и завршните одредби се наведува: 

престанокот на важноста на претходниот акт за вна-
трешна организација и неговите изменувања и/или до-
полнувања, доколку такви има, како и архивскиот број 
и датумот на неговото/нивното донесување, влегување-
то во сила на новиот акт, рокот за распоредување на 
државните службеници и другите вработени, местото 
на објавување на актот и примена на истиот, врз основа 
на претходно добиена писмена согласност од Агенци-
јата. 

 
Член 19 

Табеларен преглед 
(1) Табеларниот преглед, кој е составен дел на 

актот за систематизација на работните места, претста-
вува помошен инструмент за полесно користење на 
правилникот, во кој се презентираат основните елемен-
ти од описот на работното место. 

(2) Табеларниот преглед треба да содржи: реден 
број на работното место, назив на работното место, 
звање и посебните услови на работното место, како и 
број на извршители, онака како што тое е регулирано 
во наративниот дел од актот за систематизација на ра-
ботните места. 

 
III. НАЧИН НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА АКТИТЕ 

 
1. Акт за внатрешна организација 

 
Член 20 

Донесување на актот за внатрешна организација 
Актот за внатрешна организација се донесува сог-

ласно надлежноста на органот утврдена со закон, стра-
тешкиот план и годишната програма за работа. 

 
Член 21 

Улогата на Одделението за управување со човечки 
ресурси при изработка на актот за внатрешна 

организација 
Одделението за управување со човечките ресурси 

има примарна улога при изработка на актот за вна-
трешна организација и обезбедува методолошка, орга-
низациска и техничка поддршка на сите активности 
при изработка на описите на работните места. 

 
Член 22 

Објавување на актот за внатрешна организација 
По добиената писмена согласност од страна на 

Агенцијата, актот за внатрешна организација се објаву-
ва на огласната табла, односно во службен гласник 
и/или интернет локацијата на органот. 

 
2. Правилник за систематизација на работните места 

 
Член 23 

Насоки за изработка на правилникот за 
систематизација на работните места 

При подготвување на правилникот за систематиза-
ција треба да се има во предвид следното: 

- содржината на описите на работните места се пи-
шува и се утврдува меѓу вработениот и непосредно 
претпоставениот раководител; 

- описите на работните места се разгледуваат секоја 
година (во контекст на функционалната анализа во ор-
ганот), и ако е неопходно, се изменуваат или дополну-
ваат. 

Член 24 
Улогата на Одделението за управување со човечки 

ресурси при изработка на правилникот за 
систематизација на работните места 

Одделението за управување со човечките ресурси 
има примарна улога при изработка на правилникот за 
систематизација на работните места и обезбедува мето-
долошка, организациска и техничка поддршка на сите 
активности при изработка на описите на работните ме-
ста. 

 
Член 25 

Прашалник 
(1) Прв чекор при подготовка на правилникот за си-

стематизација на работните места е пополнување на 
прашалник за опис на работното место. 

(2) Прашалникот од став (1) на овој член кога ра-
ботното место е пополнето, го пополнува вработениот 
државен службеник. 

(3) Во случаите, кога работното место е ново или 
непополнето, прашалникот го пополнува непосредно 
претпоставениот раководител. 

(4) Вработениот државен службеник треба да ги 
искористи сите можни извори на информации кои ќе 
му помогнат да добие јасна слика за работното место. 

(5) При одговарањето на прашалникот од став (1) 
на овој член, вработениот државен службеник треба да 
ги утврди: називот на работното место, да го опише ра-
ботното место и да го идентификува значењето и важ-
носта на работното место во и за организацијата. 

 
Член 26 

Назив на работното место 
При дефинирањето на називот на работното место, 

освен називите на раководителите на сектори, помош-
ниците на раководители на сектори и раководителите 
на одделенија не треба да биде ист со називот на орга-
низациската единица во која е систематизирано тоа ра-
ботно место. 

 
Член 27 
Звање 

Звањето за конкретно работно место треба да е 
усогласено со звањата утврдени во Законот за држав-
ните службеници и Уредбата за описот на звањата на 
државните службеници. 

 
Член 28 

Одговорност 
Одговорноста треба да биде јасно определена, сог-

ласно закон, Уредбата за описот на звањата на држав-
ните службеници и Уредбата за начелата за внатрешна 
организација на органите на државната управа. 

 
Член 29 

Цел на работното место 
Целта на работното место треба да биде опишано 

со една или две реченици, кои ќе содржат одговори на 
следните прашања: зошто постои работното место во 
органот, кој дел од целта на органот се постигнува со 
работното место и што е тоа што се постигнува на тоа 
работно место. 

 
Член 30 

Работни должности 
(1) Вработениот државен службеник треба да ги на-

брои сите должностите кои ги извршува на работното 
место, според нивната важност. 

(2) Листата не треба да биде пократка од пет и не 
подолга од осум до десет должности, бидејќи врз осно-
ва на оваа листа се утврдува работната цел. 
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(3) Бројот и видот на работните должности кои се 
наброени, треба да упатуваат на главните содржини на 
работата. 

 
Член 31 

Работни задачи 
При пополнување на прашалникот за работното ме-

сто треба прецизно и јасно да се формулираат работни-
те задачи што произлегуваат од работното место и да 
се избегнува користењето на општи искази и нејасни 
зборови. 

 
Член 32 

Предлог-опис на работното место 
(1) Предлог-описот на работното место го подго-

твува непосредно претпоставениот раководител, врз 
основа на Прашалникот од член 25 од овој правилник. 

(2) Непосредно претпоставениот раководител треба 
да ја провери и, доколку има потреба, да ја ревидира 
содржината на Прашалникот од член 25 од овој пра-
вилник, имајќи ги предвид секојдневните работни 
должности на државниот службеник. 

(3) Непосредно претпоставениот раководител треба 
во предлог-описот од став (1) на овој член да ги утврди 
посебните услови потребни за работното место. 

 
Член 33 

Предлог-правилник за систематизација на работните 
места 

Одделението за управување со човечки ресурси ги 
проверува предлог-описите на работните места, вклу-
чително: стекнатиот број на кредити според ЕКТС или 
степен на образование согласно Законот за државни 
службеници, видот на образование, работно искуство 
во струката, други професионални квалификации, спо-
собности и вештини и ги вградува во Предлог-правил-
никот за систематизација на работните места на орга-
нот. 

 
Член 34 

Правилник за систематизација на работните места 
По добиената писмена согласност од страна на 

Агенцијата, правилникот за систематизација на работ-
ните места се објавува на огласната табла и на интер-
нет локацијата на органот. 

 
Член 35 

Изменување и дополнување на актите 
(1) Начинот за изменување и дополнување на акти-

те за внатрешна организација и систематизација на ра-
ботните места е идентичен со начинот на донесување 
на нови акти. 

(2) Изменувањето и дополнувањето на актот за вна-
трешна организација треба да е проследено со измену-
вање и дополнување на актот за систематизација на ра-
ботните места. 

(3) Доколку изменувањето и/или дополнувањето 
опфаќа повеќе од 50% од организациските единици, 
односно од работните места, тогаш се донесува нов акт 
за внатрешна организација, односно систематизација 
на работните места. 

 
IV.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 36 

Престанок на важење 
Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за содржината и начинот на 
подготвување на актите за внатрешна организација и 
систематизација на работните места („Службен весник 
на Република Македонија“ број 142/09). 

Член 37 
Влегување во сила 

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

 
    Бр. 16-1787/1 
11 мај 2011 година                               Министер,  
         Скопје                      м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1765. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008 и бр. 
57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, постапувајќи по Барањето на Акцио-
нерското друштво за управување со пензиски фондови 
“ NLB Нов пензиски фонд” - Скопје од 15.4.2011 годи-
на, на седницата одржана на ден 29.4.2011 година до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерското друштво за управување со 

пензиски фондови “ NLB Нов пензиски фонд” - Скопје 
се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност по пат на приватна понуда - трета емисија 
на 1.200  обични акции  во износ од 120.000 евра, сог-
ласно Одлуката бр. 02-447/14 од 08.04.2011 година за 
зголемување на основната главнина со влогови, со из-
давање на акции од трета емисија по пат на приватна 
понуда, усвоена на Собранието на акционери на NLB 
Нов пензиски фонд АД Скопје. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-447/14 од 
08.04.2011 година за зголемување на основната главни-
на со влогови, со издавање на акции од трета емисија 
по пат на приватна понуда, усвоена на Собранието на 
акционери на NLB Нов пензиски фонд АД Скопје. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија  да достави доказ 
дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

 
    УП 1 Број 07-53        Комисија за хартии од вредност  
29 април 2011 година        на Република Македонија 
        Скопје            Претседател, 
                      Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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1766. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008 и бр. 
57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
13.5.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Клириншка куќа Клириншки интербанкарски 

системи АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност по пат на приватна по-
нуда - деветта емисија на 2.662 обична акција во износ 
од 26.620.000 денари, согласно Одлука бр. 02-1/23 од 
27.4.2011 година за зголемување на основната главни-
на со средства на друштвото со издавање хартии од 
вредност по пат на приватна понуда со деветта емисија 
донесена од Собранието на акционери на Друштвото. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/23 од 
27.4.2011 година за зголемување на основната главнина 
со средства на друштвото со издавање хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда со деветта емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
    УП 1 Број 07-57         Комисија за хартии од вредност  
13 мај 2011 година            на Република Македонија 
        Скопје               Претседател, 
                      Марина Наќева Кавракова, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1767. 
Судкиот совет на Република Македонија врз основа 

на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), обја-
вува 

 
О Г Л А С 

                                      
- За избор на 2 (двајца) судии на Врховен суд на Ре-

публика Македонија; 
- За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд 

Битола и 
- За избор на  2 (двајца) судии на Основен суд 

Штип.  
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06), член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образе-
цот за пријава може да се подигне во електронска фор-
ма на WEB страната на Судскиот совет на Република 
Mакедонија на следната адреса:  

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 
Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 

јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 
14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција („Службен весник 
на РМ“ бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден од над-
лежната Комисија за верификација на факти, согласно 
наведениот закон.Некомплетните документи нема да се 
разгледуваат. 

 
    Бр. 07-855/1     Судски совет 
18 мај 2011 година       на Република Македонија 
        Скопје      Претседател,  
        Александра Зафироска, с.р. 



Стр. 72 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 мај 2011 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1768. 
Врз основа на  член 48 став 1 алинеја 3 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 158/2010) и точка 3 од Одлуката 
за начинот и постапката на снабдување на банките со 
книжни и ковани пари О бр. 02-15/IV-2/2011 од 
21.04.2011 година, гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И ПОСТАПКА-
ТА НА СНАБДУВАЊЕ НА БАНКИТЕ СО КНИЖНИ 

И КОВАНИ ПАРИ 
 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се регулира начинот и постапка-

та на снабдување на банките со книжни и ковани пари 
(во натамошниот текст: готовина), коишто се законско 
средство за плаќање во Република Македонија.  

2. Банките се снабдуваат со готовина од Народната 
банка. Снабдувањето со готовината се врши преку по-
дигање и враќање готовина од рефератот за промет со 
вредносници во Скопје и рефератите за промет со гото-
вина на Народната банка во Прилеп, Велес, Струмица, 
Штип и Охрид (во понатамошниот текст: реферати). 

3. Работното време на рефератите со банките е од 
8:30 часот до 15:30 часот. 

 
II. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ПОДИГАЊЕ НА 

ГОТОВИНАТА   
 
4. Банките што подигаат готовина од рефератите, 

уплатуваат средства од својата сметка преку Македон-
скиот интербанкарски платен систем (во понатамошни-
от текст: МИПС) на посебна сметка на Народната 
банка, во износот што сакаат да го подигнат, со назна-
чување на шифрата од рефератот каде што ќе се извр-
ши подигнувањето на готовината. 

5. Согласно со извршената уплата, банките доставу-
ваат информација за апоенската структура на готовина-
та што сакаат да ја подигнат и времето на подигање на 
готовината во рефератот по факс, е-пошта или по 
телефон.  

6. Подигнувањето на готовината можат го вршат 
лица кои поседуваат овластување за подигнување гото-
вина од соодветниот орган на управување на банките.  

Банките се должни да достават заверен преглед на 
овластените лица кои ќе подигаат готовина, на почето-
кот на секоја тековна година и по секоја измена на ли-
цата овластени за подигнување готовина. Прегледот на 
овластените лица треба да содржи име, презиме, единс-
твен матичен број на лицата и потпис на лицата. Овла-
стените лица, при подигањето на готовината, треба да 
го имаат овластувањето и документ за идентификација. 
Освен на овластените лица, пристапот на други лица во 
рефератот не е дозволен. 

7. Подигањето на готовината може да се изврши по-
веќе пати во текот на работниот ден при што за секое 
подигнување се врши уплата на средства од сметката 
на банката, на посебна сметка на Народната банка. 
Подигањето на готовината по извршената уплата не 
може да се изврши во време пократко од еден час од 
моментот на доставување на информацијата за потреб-
ната апоенска структура. 

Овластените лица на банките, при подигањето на 
готовината, се должни во присуство на вработените од 
рефератот да ја пребројат готовината согласно со озна-
ките на пакувањето.  

8. Минималната количина за подигање книжни па-
ри во рефератите е еден пакет - бунт (1.000 парчиња) за 
апоените од 10, 50, 100, 500 и 1.000 денари и едно 
снопче од 100 парчиња за апоенот од 5.000 денари.  

Минималната количина за подигање ковани пари во 
рефератите е една вреќичка со 1.000 парчиња за апоен 
од 50 дени и една вреќичка со 500 парчиња за апоените 
од 1, 2, 5, 10 и 50 денари.  

9. За извршеното подигање готовина се изготвува 
денарски налог, којшто по пребројувањето на готови-
ната и утврдувањето на точноста на примената готови-
на се потпишува и се заверува од овластените лица на 
Народната банка и овластените лица на банките. 

Денарскиот налог се изготвува во три примероци од 
кои два примерока за Народната банка а еден примерок 
за банката. 

10. За извршеното издавање на готовината, Народ-
ната банка наплатува провизија согласно со Одлуката 
за единствена тарифа на надоместоци за услуги кои ги 
врши Народната банка. 

11. Народната банка им издава на банките книжни 
и ковани пари коишто се спакувани на следниов начин:  

- книжните пари се спакувани во бунтови (1.000 
парчиња книжни пари) или запечатено пакување од 
10.000 парчиња книжни пари на кое има етикета со 
следниве податоци: вид апоен, број на парчиња, номи-
нална вредност, потпис на вработените кои ја спакува-
ле готовината и датум на извршеното пакување.  

- кованите пари во апоен од 50 дени се пакуваат во 
вреќички од 1.000 парчиња.  

- кованите пари во апоен од 1, 2, 5, 10 и 50 денари 
се пакуваат во вреќички од 500 парчиња. 

- на вреќичките има податоци за: видот на апоенот, 
бројот на парчињата, вредноста, потписот на вработе-
ните кои ја спакувале вреќичката и датумот на изврше-
ното пакување.  

Отстапување од претходното е дозволено само за 
книжните пари во апоен од 5.000 денари каде што тие 
може да се спакувани во снопчиња од 100 банкноти и 
се пребројуваат при примопредавањето. 

 
III. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ВРАЌАЊЕ НА ГО-

ТОВИНАТА 
 
12. Готовината којашто се враќа во Народната бан-

ка треба да биде соодветно обработена и спакувана. 
Банките се должни посебно да ги спакуваат и да ги 
издвојат излитените и оштетени книжни и ковани пари 
согласно со критериумите утврдени во Одлуката за на-
чинот и условите за замена на книжните и кованите па-
ри што станале непогодни за промет.   
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13. Народната банка врши контрола и пребројување 
на готовината што ја  прима од банките според ознаки-
те на пакувањето. 

14. Минималната количина за враќање книжни па-
ри во Народната банка од страна на банките е еден па-
кет - бунт (1.000 парчиња) за апоените од 10, 50, 100, 
500 и 1.000 денари и едно снопче од 100 парчиња за 
апоенот од 5.000 денари.  

Минималната количина за враќање ковани пари во 
Народната банка од страна на банките е една вреќичка 
со 1.000 парчиња за апоен од 50 дени и една вреќичка 
со 500 парчиња за апоените од 1, 2, 5, 10 и 50 денари.  

15. При враќањето на готовината, банката доставу-
ва заверен образец, налог -  спецификација, којшто по 
пребројувањето на готовината се потпишува од овла-
стени лица на Народната банка. За вратената готовина, 
Народната банка изготвува денарски налог којшто се 
заверува и се потпишува од овластените лица на банки-
те и вработените лица на Народната банка.  

16. Народната банка го уплатува износот на приме-
ната готовина од банката преку МИПС, на сметка на 
банката.  

17. Банките се должни готовината којашто ја враќа-
ат соодветно да ја спакуваат.  

- Банката е должна посебно да ги означи спакувани-
те излитени пари. Обрачите, етикетите на бунтот и оз-
наките на запечатената пратка кај излитените пари се 
прецртуваат со вкрстени линии.  

- Оштетените пари, издвоени од страна на банката, 
се предаваат во Народната банка посебно запечатени 
со ознака на банката, износот, апоенската структура, со 
назнака „оштетени пари“. 

- Сите книжни пари треба да бидат пакувани по 
апоени, свртени на една страна и едно лице, по сто 
книжни пари во снопче и десет снопчиња  во пакет - 
бунт од 1000 парчиња и десет бунта спакувани во една 
запечатена пратка од вкупно 10.000 парчиња. 

- На хартиениот обрач на снопчињата мора да стои 
ознака на банката којашто го обработила снопчето, 
датум на пакување, вид на апоенот, број на парчиња 
(100), вредност и потпис или шифра на две лица кои ги 
обработиле и ги контролирале снопчињата. 

- Десет снопчиња формираат бунт од 1.000 парчиња 
од ист апоен и се врзуваат со машина за врзување (вкр-
стено со лента за врзување) или вакуумирање. На секој 
бунт се става датум на пакување со потпис на две лица 
кои го извршиле броењето и врзувањето или вакууми-
рањето. 

- Запечатеното пакување од 10.000 парчиња мора да 
биде безбедно спакувано. На запечатената пратка се 
запишува име на банката, количина, вредност, апоен, 
датум на пакувањето и потписи од лица кои го изврши-
ле пакувањето. 

- Приемот на ковани пари од банките во Народната 
банка се врши во вреќички, во количините наведени во 
точка 11 од ова упатство.  

 
IV. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ РАЗЛИКИ ВО 

ПРАТКИТЕ (КУСОК И ВИШОК)   
 
18. По извршениот прием на готовината од банките, 

во Народната банка се врши  детаљна контрола и пре-
бројување на готовината (во натамошниот текст: обра-
ботка). При обработката на готовината, доколку се 
утврди кусок, односно вишок се составува записник за 
утврдената разлика во пратка. Записникот ги содржи 
следниве елементи: 

- назив на банката од која е примена готовината; 
- износ на утврдената разлика; 
- број на парчиња и апоенска структура; 
- датум на обработката на утврдената разлика; 
- име и презиме на вработените кои ја обработиле 

готовината; 
- забелешка. 
Кон записникот се приложува ознаката на пакува-

њето.  
Како кусок се третира и готовината од банките за 

која при обработката и експертизата ќе се утврди дека 
е фалсификат и таа се одзема.  

19. Доколку при обработката на книжните или ко-
ваните пари што се означени како излитени или оште-
тени се пронајдат примероци коишто не ги исполнува-
ат критериумите согласно со Одлуката за начинот и ус-
ловите за замена на книжните и кованите пари што ста-
нале непогодни за промет, тие имаат третман на кусок. 

20. Банката е должна да ја надомести утврдената 
разлика во пратката врз основа на записникот од точка 
18 од ова упатство. При надоместување на разликата во 
пратката - кусокот, за него се издава потврда за надо-
местената разлика. 

Утврдениот вишок од пратката на готовина од бан-
ка и се враќа на банката со издавање потврда за вратен 
вишок, согласно со изготвениот записник. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
21. Со влегувањето во сила на ова упатство преста-

нува да важи Упатството за начинот на снабдување и 
враќање на пари од банките што вршат платен промет 
бр. 4 од 05.01.2007 година („Службен весник на РМ“ 
бр. 03/07).  

  
22. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
     У. бр. 4567 
16 мај 2011 година                           Гувернер,  
        Скопје                         Петар Гошев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1769. 

Врз основа на член 13 став 6 од Законот за безбед-
ност на храната („Службен  весник на Република Маке-
донија“ бр.157/10), директорот на Агенцијата за храна 
и ветеринарство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКА-
ТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА  
СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНА-
ТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на изда-
вање на сертификат за безбедност, формата и содржи-
ната на образецот на барањето за издавање сертификат 
за безбедност, образецот на сертификатот за безбед-
ност и висината на трошоците во постапката за издава-
ње на сертификатот за безбедност. 

 
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ  

ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Член 2 
(1)Операторот со храна кој е заинтересиран да до-

бие сертификат за безбедност до Агенцијата за храна и 
ветеринарство поднесува барање. 

(2)Кон барањето за добивање на сертификат за без-
бедност од став 1 на овој член, од страна на операторот 
со храна се приложува следната документација: 

- одобрение за отпочнување со производство на 
храна, 

- производна спецификација на храната и на произ-
водите и материјалите што доаѓаат во контакт со хра-
ната наменети за извоз, 

- резултат од извршена лабораториска анализа на 
храната и на производите и материјалите што доаѓаат 
во контакт со храната наменети за извоз, 

- доказ за исполнетост на барањата за безбедност на 
храната и на производите и материјалите што доаѓаат 
во контакт со храната кои ги бара земјата увозник и 

- доказ за уплатени средства за издавање на серти-
фикат за безбедност. 

 
Член 3 

По приемот на барањето и документацијата се утвр-
дува исполнетоста на условите за издавање на серти-
фикат за безбедност на операторот со храна согласно 
прописите за безбедност на храната и на производите и 
материјалите што доаѓаат во контакт со храната и до-
колку истите се исполнети, се издава сертификат за 
безбедност на храната и на производите и материјалите 
што доаѓаат во контакт со храната, наменети за извоз. 

 
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-

РАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ  НА СЕРТИФИКАТ  
ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 
Член 4 

(1)Образецот на барањето за издавање на сертифи-
кат за безбедност е со формат А4 и е изработен во бела 
боја. 

(2)Во образецот на барањето за издавање на серти-
фикат се внесуваат следните податоци: 

- име и презиме/назив, адреса на седиштето на 
правното/физичкото лице, 

- единствен матичен број и даночен број, 
- жиро сметка на операторот со храна, 
- вид и име на храната и на производите и материја-

лите што доаѓаат во контакт со храната, 
- време и место на товарење, 
- вид и регистрација на превозното средство, 
- дестинација, 
- количина на производите, 
- пакување, 
- тежина(бруто,нето), 
- краток опис на храната и на производите и мате-

ријалите што доаѓаат во контакт со храната, 
- назив и седиште на превозникот, 
- контакт лице и телефон, 
- датум и место на пополнување на барањето и  
- потпис на барателот. 
(3)Образецот од став 1 од овој член е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 
Член 5 

(1)Образецот на сертификатот за безбедност е со 
формат А4 и е изработен во бела боја. 

(2)Во образецот на македонски и англиски јазик се 
внесуваат следните податоци:  

- оператор со храна (назив/име),  
- адреса на операторот,  
- регистарски број на производниот објект,  
- производ,  
- сериски број,  
- количество,  
- број на пакувања,  
- транспорт (тип на возило и регистарција),  
- дестинација на извоз,  
- датум на издавање,  
- опис на извршена анализа (органолептичка кон-

трола, лабораториска   анализа-наод број, акредитирана 
лабораторија),  

- заклучок,  
- место за печат и  
- потпис на овластеното лице. 
(3)Образецот од став 1 од овој член е даден во При-

лог 2 кој е составен дел на овој правилник. 
 

V. ВИСИНА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Член 6 
Висината на трошоците во постапката за издавање 

на сертификат за безбедност изнесува 3000,00 денари. 
 

VI.ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 01-188/2 
13 априлј 2011 година           Директор,  
        Скопје                   Дејан Рунтевски, с.р. 
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1770. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ ПЛА-
СТИЧЕН КУЈНСКИ ПРИБОР ОД ПОЛИАМИД И 
МЕЛАМИН КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИС-
ПОРАЧАНИ ОД КИНА И ХОНГ КОНГ ПРИ УВОЗ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Сите пратки пластичен кујнски прибор од полиа-

мид и меламин, кои доаѓаат во контакт со храната на 
луѓето и кои потекнуваат или се испорачани од Кина и 
Хонг Конг, подлежат на проверка и преглед при нивни-
от увоз во Република Македонија.  

 
Член 2 

(1) Пратките од член 1 на оваа решение, може да се 
увезат во Република Македонија, доколку увозникот 
поднесе декларација за секоја пратка, со која се потвр-
дува дека пратката ги исполнува условите за ставање 
во промет на примарни ароматски амини (ПАА) и фор-
малдехид согласно Прилог 12, Оддел A и Прилог 15, 
Дел Општи спецификации од Правилникот за произво-
дите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
93/10). 

(2) Декларацијата од став (1) на овој член треба да 
биде напишана најмалку на македонски и англиски ја-
зик и да ги содржи следните податоци: 

- целосно име и адреса (вклучувајќи телефонски 
број или e-mail адреса) на физичкото или правното ли-
це кое ја издава декларацијата; 

- целосно име и адреса (вклучувајќи телефонски 
број или e-mail адреса) на економскиот оператор - про-
изводител на пратката; 

- целосно име и адреса (вклучувајќи телефонски 
број или e-mail адреса) на економскиот оператор - 
увозник на пратката во Република Mакедонија; 

- код за идентификација на пратката; 
- вид и број на артиклите во пратката; 
- опис на методот користен за лабораториско испи-

тување на ПАА и лабораториски резултат, за пласти-
чен кујнски прибор од полиамид; 

- опис на методот користен за лабораториско испи-
тување за формалдехид и лабораториски резултат, за 
пластичен кујнски прибор од меламин; 

- целосно име и адреса (вклучувајќи телефонски 
број или e-mail адреса) со место, датум и потпис на 
увозникот на пратката во Република Македонија, кој 
потврдува дека пратката е во согласност со Правилни-
кот за производите и материјалите што доаѓаат во кон-
такт со храната, во однос на максималните дозволени 
количества на ПАА или формалдехид кои се ослободу-
ваат од пластичниот кујнски прибор; 

- целосно име и адреса (вклучувајќи телефонски 
број или e-mail адреса) со место, датум и потпис на 
инспекторот за храна на определеното место за влез на 
храна во Република Македонија, кој потврдува дека на 
пратката и е одобрен или не и одобрен увоз. 

(3) Декларацијата од став (1) на овој член треба да 
биде придружена и со лабораториски резултат со кој се 
потврдува дека пластичниот кујнски прибор кој содр-
жи:  

- полиамид, не ослободува ПАА во количество кое 
не ја надминува границата на детекција од 0,01 mg/kg 
храна или симуланти на храна; или 

- меламин, не ослободува формалдехид во количес-
тво кое не ја надминува специфичната граница на ми-
грација од15 mg/kg храна или симуланти на храна.  

(4) Инспекторот за храна на определеното место за 
влез на храна во Република Македонија, на деклараци-
јата од став (1) на овој член треба да назначи дали пра-
тката ги исполнува условите за ставање во промет сог-
ласно Правилникот од член 2 став (1) на оваа решение.  

(5) Декларацијата од став (1) на овој член, која е по-
полнетата и потпишана од инспекторот за храна на 
определеното место за влез на храна во Република Ма-
кедонија, увозникот ја доставува на увид на царински-
те органи на граничен премин.  

 
Член 3 

Увозникот или неговиот застапник, треба да го из-
вестат инспекторот за храна на определеното место за 
влез на храна во Република Македонија, за пристигну-
вање на секоја пратка од член 1 на оваа решение, нај-
малку два дена пред нејзиното пристигнување.  

 
Член 4 

(1) Инспекторот за храна на определеното место за 
влез на храна во Република Македонија врши: 

- проверка и преглед на документите на сите пратки 
од член 1 на оваа решение, во рок од два работни дена 
од нивното пристигнување; и  

- проверка и преглед на идентитетот и физичка про-
верка, вклучително и земање мостри за лабораториски 
анализи на 10% од пратките од член 1 на оваа решение. 

(2) Инспекторот за храна на определеното место за 
влез на храна во Република Македонија, за проверките 
и прегледите од член 1 на оваа решение, треба да води 
евиденција за: 

- секоја проверена пратка, вклучувајќи и број на ар-
тикли и земја на потекло; 

- бројот на пратките од кои се земени мостри за ла-
бораториско испитување и нивни лабораториски резул-
тати.  

  
Член 5 

(1) Инспекторот за храна на определеното место за 
влез на храна во Република Македонија, може да одо-
бри увоз на пратките од член 1 на оваа решение кои по-
текнуваат или доаѓаат од Кина и Хонг Конг, се до до-
бивање на лабораториските резултати од член 4 на оваа 
решение. 

(2) За одобрениот увоз од став (1) од овој член, инс-
пекторот за храна на определеното место за влез на 
храна во Република Македонија, го известува инспе-
кторот за храна на местото на дестинација и доставува 
копија од декларацијата од член 2 став (1) и лаборато-
риските резултати од став (3) на оваа решение, како и 
резултатите од проверките и прегледите од член 4 став 
(1) алинеја два на оваа решение, во рок од два работни 
дена откако истите ќе ги добие.  

 
Член 6 

Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
    Бр. 02-1288/3 
17 мај 2011 година             Директор,  
        Скопје                  Дејан Рунтевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1771. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 и 
97/10), Министерот за  труд и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец април 

2011 година, во однос на месец март 2011 година, е по-
висока за 0,3 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец април 
2011 година, во однос на месец март 2011 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за испла-
та на платите во Република Македонија изнесува 
0,15%. 

 
               Министер,  
                      Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
1772. 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд 
и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна плата по работник за месец 

април 2011 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01. Растително и животинско произ-
водство, лов и услужни дејности 
поврзани со нив 

 
8.507 

02. Шумарство и искористување на 
шуми  

 
13.293 

03. Рибарство и аквакултура 9.853 
05. Вадење на јаглен и лигнит 14.508 
07. Вадење на руди на метал 15.687 
08. Вадење на други руди и камен  23.469 
09. Помошни услужни дејности во ру-

дарството 8.456 
10. Производство на прехранбени  

производи 11.125 
11. Производство на пијалаци 17.435 
12. Производство на тутунски производи 11.458 
13. Производство на текстил 6.915 
14. Производство на облека 7.395 
15. Производство на кожа и слични про-

изводи од кожа 6.357 
16. Преработка на дрво, производи од 

дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

 
8.076 

17 Производство на хартија и произ-
води од хартија 11.867 

18 Печатење и репродукција на сни-
мени медиуми (записи) 11.406 

19 Производство на кокс и рафинира-
ни нафтени производи 24.247 

20 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

 
18.150 

21 Производство на основни фарма-
цевтски производи и фармацевтски 
препарати 29.296 

22 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

 
8.304 

23 Производство на други неметални 
минерални производи 15.509 

24 Производство на метали 14.096 
25 Производство на фабрикувани ме-

тални производи, освен машини и 
опрема 12.658 

26 Производство на компјутерски, 
електронски и оптички производи 16.826 

27 Производство на електрична опре-
ма 9.998 

28 Производство на машини и уреди,  
неспомнати на друго место 

 
10.487 

29. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 17.249 

30. Производство на останата опрема 
за транспорт 19.482 

31. Производство на мебел 8.540 
32. Останата производствена инду-

стрија 12.975 
33. Поправка и инсталирање на маши-

ни и опрема 21.947 
35. Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и климатизација 25.326 
36. Собирање, обработка и снабдува-

ње со вода 13.895 
37. Отстранување на отпадни води 9.433 
38. Дејноста за собирање, обработка и 

отстранување на отпад, обновува-
ње на материјали 12.350 

41. Изградба на згради 8.620 
42. Нискоградба 12.164 
43. Специјализирани градежни дејно-

сти 11.962 
45. Трговија на големо и на мало со 

моторни возила и мотоцикли и по-
правка на моторни возила и мото-
цикли 14.497 

46. Трговија на големо, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли 15.997 

47. Трговијa на мало, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли 11.392 

49. Копнен транспорт и цевоводен  
транспорт 12.931 

51. Воздухопловен транспорт 31.483 
52. Складирање и помошни дејности 

во превозот 19.486 
53. Поштенски и курирски дејности 16.477 
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55. Објекти за сместување 11.693 
56. Дејности за подготовка на оброци и 

служење на храна 8.595 
58. Издавачка дејност 19.532 
59. Филмска дејност, продукција на 

видео и телевизиска програма и 
дејности на снимање на звучни за-
писи и музичко издаваштво 9.161 

60. Емитување на програма 14.721 
61. Телекомуникации 32.188 
62. Компјутерско програмирање, кон-

султантски и сродни дејности 20.997 
63. Информативни услужни дејности 23.267 
64. Финансиско-услужни дејности, 

освен осигурување и пензиски 
фондови 

 
26.798 

65. Осигурување, реосигурување и 
пензиски фондови, освен задолжи-
телно социјално осигурување 27.270 

66. Помошни дејности кај финанси-
ските услуги и дејностите во оси-
гурувањето  

 
 

41.794 
68. Дејности во врска со недвижен 

имот 17.401 
69. Правни и сметководствени дејно-

сти 24.220 
70. Упрaвувачки дејности; со соврту-

вање во врска со управувањето 15.510 
71. Архитектонски дејности и инже-

нерство, техничко испитување и 
анализа 15.621 

72. Научно истражување и развој  19.172 
73. Маркетинг (реклама и пропаганда) 

и истражување на пазарот 24.536 
74. Останати стручни, научни и тех-

нички дејности 18.289 
75. Ветеринарни дејности 11.987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. Дејности на изнајмување и давање 
под закуп (лизинг) 14.141 

78. Дејности на вработување 11.856 
79. Туристички агенции, организатори 

на патувања (туроператори) и оста-
нати резервациски услуги како и 
дејности поврзани со нив 11.433 

80. Заштитни и истражни дејности 8.967 
81. Услуги поврзани со одржување на 

згради и дејности на уредување и 
одржување на животна средина и 
природата 10.224 

82. Канцелариско-административни и 
помошни дејности и деловно-по-
мошни дејности 16.793 

84. Јавна управа и одбрана; задолжи-
телно социјално осигурување 18.359 

85. Образование 15.794 
86. Дејности за здравствена заштита 16.750 
87. Дејности на социјална заштита со 

сместување 12.173 
88. Дејности на социјална заштита без 

сместување 11.780 
90. Креативни, уметнички и забавни 

дејности 15.347 
91. Библиотеки, архиви, музеи и оста-

нати културни дејности 13.891 
92. Дејности на коцкање и обложување 12.197 
93. Спортски, забавни и рекреативни 

дејности 16.166 
94. Дејности на организации врз база 

на зачленување 21.683 
95.  Поправка на компјутери и предме-

ти за лична употреба и за дома-
ќинства 19.097 

96. Други лични услужни дејности 11.459 
    Месечно даночно ослободување 7.316. 
   
                                                                   Министер, 
                                                          Џељаљ Бајрами, с.р. 
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