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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
184. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за висината и 
начинот на наплата и распределување на надоместокот 
за користење на услугите на воздухопловна навигација 
и висината и начинот на утврдување на делот од надо-
местокот за користење на услугите на воздухопловна 
навигација „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 147/08, направена е грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА 
НАПЛАТА И РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И ВИСИНАТА 
И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ  

НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 
 
Во Прилог 1 во член 9, во точка 2 наместо зборови-

те: „ги иззема“ треба да стојат зборовите: „може да ги 
иззема“, а во член 11, во точка 3 наместо зборовите: 
„Анекс IV“ треба да стојат зборовите: „Анекс V“. 

 
  Бр. 19-5094/6                 

16 јануари 2009 година            Од Владата на Република 
            Скопје           Македонија 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
185. 

Врз основа на членовите 11 став (4), 13 став (3), 19 
став (6), 20, 21 и 33 од Законот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници („Службен весник на 
Република Македонија“ број 61/02, 98/02 и 81/05), ми-
нистерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА БУЏЕТИТЕ  И 

БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за сметководството за буџетите и 

буџетските корисници („Службен весник на Република 
Македонија“ број 28/03 и 62/06), во членот 3 став (2) по 
зборовите: "податоци за", се додаваат зборовите: „со-
стојбата на“. 

 
Член 2 

Членот 4 се менува и гласи:  
„Буџетите, буџетските корисници и единките ко-

рисници кои покрај средствата од буџетот остваруваат 
и приходи наплатени од органи, приходи од самофи-
нансирачки активности, приходи од донации, приходи 
од заеми и други приходи, за истите водат посебна сме-
тководствена евиденција.“ 

 
Член 3 

Во член 7 став (1) по зборот: „доколку“ се додаваат 
зборовите: „буџетите и“. 

Во став (2) по зборовите: „средства“, се додаваат 
зборовите: „буџетите и“. 

Член 4 
Во членот 16 ставот (2) се менува и гласи:  
„Буџетите, буџетските корисници и единките ко-

рисници го организираат водењето на сметководство и 
деловните книги одделно за сметките на основниот бу-
џет (630, 637, 603 и 631); за сметките на буџетот на 
фондовите (660); за сметките на буџетот на донации 
(785); за сметките на буџетот на заеми (786); за сметки-
те на буџетот од самофинансирачки активности (787 и 
788); за сметките на приходите и расходите на буџетот 
на дотации (930, 937 и 903); за сметките за самопридо-
нес на општините (784); за депозитните сметки (696) и 
за наменските сметки (697 и 789) и за истите изготву-
ваат финансиски извештаи, завршни сметки и други 
податоци согласно закон.“ 

 
Член 5 

Во член 19 став (1) зборовите: „и краткорочни“ се 
бришат. 

 
Член 6 

Во членот 21 став (2) по зборовите: „ситен инвен-
тар“, се додаваат зборовите: „кој се отпишува едно-
кратно независно од корисниот век на употреба.“ 

   
Член 7 

Во член 22 ставот (1) се менува и гласи: 
„Пресметувањето на амортизацијата на материјал-

ните средства започнува да се врши од првиот ден на 
наредниот месец откога тие средства почнале да се ко-
ристат за вршење на дејноста.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Пресметувањето на амортизацијата на нематери-

јалните средства започнува да се врши од првиот ден 
на наредниот месец откога тие средства се подготвени 
за употреба.“ 

 
Член 8 

Во член 25 во третиот ред зборот: „не“ се брише. 
 

Член 9 
Во член 27 по зборот: "билансот", се додаваат збо-

ровите: "на состојба". 
  

Член 10 
Во член 28 ставот (1) се менува и гласи:  
„Буџетите и буџетските корисници вршат ревалори-

зација на долгорочните средства (материјалните и не-
материјалните средства) со индексот на пораст на  це-
ните на производителите на индустриски производи. 
Ревалоризацијата се врши на крајот на годината (го-
дишна ревалоризација) и во текот на годината за вло-
жувањата на средствата за расходуваните, продадените 
или на друг начин отуѓени средства со индексот на ку-
мулативниот пораст на цените на производителите на 
индустриски производи на денот на отуѓување на 
средствата.“ 

Во ставот (2),  по зборот „правилник“ се додаваат 
зборовите: „и нивната сметководствено искажана аку-
мулирана амортизација  (исправка на вредноста).“ 

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), 
кои гласат: 
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„(7) По исклучок од одредбата на став (2) на овој 
член, ревалоризацијата на земјиштето и шумите прет-
ставува разлика меѓу вредноста на крајот од пресме-
тковниот период според просечните пазарни цени 
утврдени од страна на комисијата за утврдување на па-
зарната вредност на недвижниот имот од единицата на 
локалната самоуправа во која се наоѓа земјиштето и 
шумата и нивната сметководствена вредност. 

(8) По исклучок од став (2) на овој член, ревалори-
зацијата на основното стадо претставува разликата ме-
ѓу вредноста на основното стадо на крајот на пресме-
тковниот период според пазарните цени и неговата 
сметководствена вредноста.“ 

           
Член 11 

Во членот 29 став (1) зборовите: „Буџетските ко-
рисници“, се заменуваат со зборовите: „Буџетите и бу-
џетските корисници.“ 

Ставот (2) се менува и гласи: 
"Со попис се утврдува состојбата на паричните 

средства, хартиите од вредност, материјалните и нема-
теријалните средства кои се во употреба, вон употреба 
и во подготовка, материјалите, резервните делови, сит-
ниот инвентар, побарувањата, обврските, средствата на 
други субјекти кои се наоѓаат кај буџетите и буџетски-
те корисници и сопствените средства на буџетите и бу-
џетските корисници кои се наоѓаат кај други субјекти 
на ден 31 декември." 

 
Член 12 

Членот 30 се менува и гласи: 
„Буџетите и буџетските корисници формираат по-

требен број постојани или повремени комисии за по-
пис, ги определуваат работите што треба да ги изврши 
комисијата за попис и лицата кои материјално се за-
должени за средствата што се попишуваат и нивните 
непосредни раководители, го определуваат датумот ко-
га започнува пописот, времето за вршење на попис и 
рокот за доставување на извештајот за извршениот по-
пис со приложените пописни листи, со тоа што рокот 
за доставувањето на овој извештај и пописните листи 
до организациониот облик задолжен за водењето на 
сметководството и деловните книги, може да биде нај-
доцна дваесет дена пред рокот пропишан за доставува-
ње на завршната сметка.“ 

 
Член 13 

По членот 30, се додава нов член 30-а, кој гласи: 
 

„Член 30-а 
Лицата коишто се материјално задолжени за средс-

твата што се попишуваат, најдоцна до денот определен 
за почнување на пописот ги групираат и означуваат 
средствата заради нивно полесно, побрзо и правилно 
попишување.“ 

 
Член 14 

По членот 31, се додаваат три нови члена 31-а, 31-б 
и 31-в, кои гласат: 

„Член 31-а 
(1) Комисијата за попис ги врши следните работи: 
1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско 

опишување на средствата и внесување на тие податоци 
во пописните листи; 

2) запишување на материјалните промени настана-
ти меѓу денот на попишувањето и определениот ден 
под кој се врши пописот (член 31 став (2)); 

3) внесување на сметководствената материјална со-
стојба на средствата во пописните листи; 

4) утврдување на материјалните разлики меѓу со-
стојбата на утврдениот попис и сметководствената со-
стојба; 

5) вредносно пресметување на утврдените матери-
јални разлики; 

6) утврдување на причините за несогласување меѓу 
состојбата на пописот и сметководствената состојба и 

7) потпишување на пописните листи.“ 
 

„Член 31-б 
(1) Пописот на денарските средства и девизните 

средства во благајната се врши со броење според апое-
ните.  

(2) Паричните средства на отворените сметки во 
рамки на Трезорската сметка  и на девизните сметки се 
попишуваат врз основа на последниот извод за проме-
тот и состојбата на тие средства од годината за која се 
врши пописот.  

(3) При пописот девизните средства во благајната и 
на девизните сметки се пресметуваат по средниот курс 
на Народната банка на Република Македонија објавен 
на 31 декември. 

(4) Пописот на хартиите од вредност се врши со 
евидентирање на серискиот број, износот и утврдување 
на формално правната исправност на истите. 

 (5) Утврдената состојба со пописот на денарските 
средства, девизните средства  и хартиите од вредност 
се запишува во посебни пописни листи." 

 
„Член 31-в 

(1) Пописот на побарувањата и обврските се врши 
според состојбата во сметководството, преку проверка 
и потврдување на реалноста на искажаните износи. 
При пописот комисијата за попис на побарувањата и 
обврските ги врши следните работи: 

1) ја утврдува правната основа за постоење на поба-
рувањата и обврските; 

2) потврдува дека состојбата на ненаплатените по-
барувања и преземените обврски се уредно, хроноло-
шки, целосно и правилно евидентирани во сметководс-
твената евиденција; 

3) потврдува дали побарувањата од странските ку-
пувачи или обврските према странските добавувачи се 
обезбедени со финансиски инструмент за обезбедува-
ње на побарувањата, односно инструмент за напла-
та/плаќање согласно прописите за финансиско обезбе-
дување; 

4) потврдува дали и какви мерки се преземени од 
одговорните лица кај корисникот за наплата на побару-
вањата кои потекнуваат од минати години и  

5) ги потврдува причините за неизмирените обвр-
ски према добавувачите, кредиторите и вработените. 

(2) Побарувањата и обврските за кои не постои 
уредна документација комисијата за попис ги искажува 
во посебни пописни листи.“ 
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Член 15 
Во член 32 ставот (2) се менува, и гласи: 
„Буџетите и буџетските корисници кај кои се наоѓа-

ат средства на други субјекти, тие средства ги попишу-
ваат и пописните листи веднаш по извршениот попис 
ги доставуваат на субјектот на кој тие средства му при-
паѓаат.“ 

 
Член 16 

По членот 33, се додава нов член 33-а, кој гласи: 
„Член 33-а 

Податоците од сметководствената евиденција се да-
ваат на комисијата за попис, по запишувањето на фа-
ктичката состојба во пописните листи и нивното пот-
пишување.“ 

 
Член 17 

Во член 34 по зборовите: "извршениот попис", се 
додаваат зборовите од страна на одговорното лице на 
буџетите и буџетските корисници." 

 
Член 18 

Членот 35 се менува и гласи: 
„Извештајот за извршениот попис заедно со актот 

на одговорното лице на буџетите и буџетските корис-
ници за активностите преземени согласно член 34 од 
овој правилник се доставуваат до организациониот об-
лик задолжен за водењето на сметководството и делов-
ните книги заради евидентирање на разликите и усог-
ласување на сметководствената со фактичката состојба 
утврдена со пописот, најдоцна дваесет дена пред крај-
ниот рок пропишан за доставување на завршната сме-
тка.“ 

 
Член 19 

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

  
Број 12-1507/1                                 

9 јануари 2009 година                           Министер, 
    Скопје                  д-р Трајко Славески, с.р. 

__________ 
186. 

Врз основа на членовите 9 став (4), 11 став (3), 14 
став (6), 15, 16 и 22 од Законот за сметководството за 
непрофитните организации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 24/2003), министерот за фи-
нансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА  СМЕТКОВОДСТВОТО  ЗА НЕПРОФИТНИТЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за сметководството за непрофит-

ните организации ("Службен весник на Република Ма-
кедонија " број 42/03), во член 22 ставот (1) се менува и 
гласи: 

"Пресметувањето на амортизацијата на материјал-
ните средства започнува да се врши од првиот ден на 
наредниот месец откога тие средства почнале да се ко-
ристат за вршење на дејноста." 

Ставот (2) се менува и гласи: 
"Пресметувањето на амортизацијата на нематери-

јалните средства започнува да се врши од првиот ден 
на наредниот месец откога тие средства се подготвени 
за употреба." 

 
Член 2 

Во членот 26 во третиот ред зборот: "не" се брише. 
 

Член 3 
Во членот 28 по зборот: "билансот", се додаваат 

зборовите: "на состојба". 
 

Член 4 
Во член 29 став (1) зборовите: " ако инфлацијата на 

годишно ниво, мерена" и зборовите "е поголема од 
30%" се бришат.  

  
Во ставот (2) по зборот " средствата", се додаваат 

зборовите: "и нивната сметководствено искажана аку-
мулирана амортизација ( исправка на вредноста)". 

По ставот (7), се додаваат два нови става (8) и (9), 
кои гласат : 

"(8) По исклучок од одредбата на став (2) на овој 
член, ревалоризацијата на земјиштето и шумите прет-
ставува разлика меѓу вредноста на крајот од пресме-
тковниот период според просечните пазарни цени 
утврдени  од страна на комисијата за утврдување на па-
зарната вредност на недвижниот имот од единицата на 
локалната самоуправа во која се наоѓа земјиштето и 
шумата и нивната сметководствена вредност. 

(9) По исклучок од став (2) од овој член, ревалори-
зацијата на основното стадо претставува разликата ме-
ѓу вредноста на основното стадо на крајот на пресме-
тковниот период според пазарните цени и неговата 
сметководствена вредност." 

 
Член 5 

По член 29, се додава нов член 29-а, кој гласи: 
 

„Член 29-а 
(1) Ревалоризацијата на долгорочните средства (ма-

теријалните и нематеријалните), се врши на следните 
обрасци: 

1. Образец РЕВ-1 - Пресметка на годишната ревало-
ризација на долгорочните средства; 

2. Образец РЕВ-2 - Пресметка на ревалоризацијата 
на отуѓени средства (расходуваните, продадените или 
на друг начин отуѓени) во текот на годината. 

(2) Обрасците од ставот (1) на овој член се составен 
дел на овој правилник." 

 
Член 6 

Во член 30 ставот (2) се менува и гласи: 
"Со попис се утврдува состојбата на паричните 

средства, хартиите од вредност, материјалните и нема-
теријалните средства кои се во употреба, вон употреба 
и во подготовка, материјалите, резервните делови, сит-
ниот инвентар, побарувањата, обврските, средства од 
друг субјект кои се наоѓаат кај непрофитната организа-
ција и сопствените средства на непрофитната организа-
ција кои се наоѓаат кај друг субјект на ден 31 декем-
ври." 
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Член 7 
По член 31 се додава нов член 31-а, кој гласи: 

 
„Член 31-а 

Лицата коишто се материјално задолжени за средс-
твата што се попишуваат, најдоцна до денот определен 
за почнување на пописот ги групираат, означуваат 
средствата заради нивно полесно, побрзо и правилно 
попишување." 

 
Член 8 

По член 32 се додава три нови члена 32-а, 32-б и 
32-в, кои гласат: 

 
„Член 32-а 

Комисијата за попис ги врши следните работи: 
1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско 

опишување на средствата и внесување на тие податоци 
во пописните листи; 

2) запишување на материјалните промени 
настанати меѓу денот на попишувањето и 
определениот ден под кој се врши пописот (член 32 
став(2)); 

3) внесување на сметководствената материјална со-
стојба на средствата во пописните листи; 

4) утврдување на материјалните разлики меѓу со-
стојбата на утврдениот попис и сметководствената со-
стојба; 

5)  вредносно пресметување на утврдените матери-
јални разлики; 

6) утврдување на причините за несогласување меѓу 
состојбата на пописот и сметководствената состојба и 

7) потпишување на пописните листи." 
 

„Член 32-б 
(1) Пописот на денарските средства и девизните 

средства во благајната се врши со броење според апое-
ните. 

(2) Паричните средства на трансакциските сметки и 
на девизните сметки се попишуваат врз основа на пос-
ледниот извод за прометот и состојбата на тие средства 
од годината за која се врши пописот.  

(3) При пописот девизните средства во благајната и 
на девизните сметки се пресметуваат по средниот курс 
на Народната банка на Република Македонија објавен 
на 31 декември. 

(4) Пописот на хартиите од вредност се врши со 
евидентирање на серискиот број, износот и утврдување 
на формално правната исправност на истите. 

(5) Утврдената состојба од пописот на денарските 
средства, девизните средства  и хартиите од вредност 
се запишува во посебни пописни листи." 

 
„Член 32-в 

(1) Пописот на побарувањата и обврските се врши 
според состојбата во сметководството, преку проверка 
и потврдување на реалноста на искажаните износи. 
При пописот комисијата за попис на побарувањата и 
обврските ги врши следните работи: 

1) ја утврдува правната основа за постоење на поба-
рувањата и обврските; 

2) потврдува дека состојбата на ненаплатените по-
барувања и преземените обврски се уредно, хроноло-
шки, целосно и правилно евидентирани во сметководс-
твената евиденција; 

3) потврдува дали побарувањата од странските ку-
пувачи или обврските према странските добавувачи се 
обезбедени со финансиски инструмент за обезбедува-
ње на побарувањата, односно инструмент за напла-
та/плаќање согласно прописите за финансиско обезбе-
дување; 

4) потврдува дали и какви мерки се преземени од 
одговорните лица кај корисникот за наплата на побару-
вањата кои потекнуваат од минати години и  

5) ги потврдува причините за неизмирените обвр-
ски према добавувачите, кредиторите и вработените. 

(2) Побарувањата и обврските за кои не постои 
уредна документација комисијата за попис ги искажува 
во посебни пописни листи." 

 
Член 9 

Во членот 33 зборовите: "туѓи средства", се замену-
ваат со зборовите: "средства на друг субјект". 

 
Член 10 

По член 34, се додаваат нов член 34-а, кој гласи: 
 

„Член 34-а 
Податоците од сметководствената евиденција се да-

ваат на комисијата за попис, по запишувањето на фа-
ктичката состојба во пописните листи и нивното пот-
пишување." 

 
Член 11 

Во член 35 по зборовите: "извршениот попис", се 
додаваат зборовите од страна на одговорното лице на 
непрофитната организација." 

 
Член 12 

Членот 36 се менува и гласи: 
"Извештајот за извршениот попис заедно со актот 

на законскиот претставник или органот на управување 
на непрофитната организација за активностите презе-
мени согласно член 35 од овој правилник се доставува-
ат до соодветниот организационен облик задолжен за 
водењето на сметководството и деловните книги 
заради евидентирање на разликите и усогласување на 
сметководствената со фактичката состојба утврдена со 
пописот, најдоцна дваесет дена пред крајниот рок 
пропишан за доставување на годишната сметка." 

 
Член 13 

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

  
 Број 12-1508/1                                 

9 јануари 2009 година                          Министер, 
       Скопје           д-р Трајко Славески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

187. 
Врз основа на член 11 од  Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/2001, 26/2002,  46/2002, 37/2005, 121/07 и 161/08), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СО-
СТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИTE ДО МИНИСТЕРСТВОТО  
ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
Член 1 

 Работодавачите од член 3 од Законот за исплата на 
платите  во Република Македонија (во натамошниот 
текст: Закон), износот на месечната плата за месец ја-
нуари 2009 година и натаму го утврдуваат на начин 
пропишан со овој правилник и податоците ги искажу-
ваат на Образецот МБП – Пресметка на средства за 
исплата на плати за месец ______ 2009 година, кој е да-
ден во прилог на овој правилник . 

Работодавачите Образецот МБП го составуваат врз 
основа на податоците од пресметките за исплата на  
плати и тоа: 

1. За месец јануари 2009 година под реден број 1 се 
внесува податокот за  нето плата за месец декември 
2008 година искажан на реден број 5, односно 7 од 
Образецот МП1 кој е составен дел на Павилникот за 
начинот на утврдување на износот на средствата за 
исплата на плати, составување на пресметките и доста-
вување на тие пресметки до Министерството за финан-
сии- Управа за јавни приходи (“Службен  весник на Ре-
публика Македонија” бр. 56/01, 48/02 и 122/07) зголе-
мен за износот на пресметаниот персонален данок на 
доход од плата, придонесите од задолжително социјал-
но осигурување, согласно со пропишаните законски 
стапки за месец декември 2008 година и за износот на 
трошоците поврзани со работа по основа на исхрана за 
време на работа и превоз до и од работа, пресметани 
согласно со закон, колективен договор и договор за 
вработување и поделен  со просечниот број на работ-
ници за месец декември 2008 година, искажан на реден 
број 4 од Образец  МП1.  

За месец февруари 2009 година и натаму под реден 
број 1 се внесува податокот за правото на плата по ра-
ботник за претходниот месец искажано на реден број 3 
на Образецот МБП – Пресметка на средства за исплата 
на плати за месец ______ 2009 година.  

За месец септември 2009 година  под реден број 1 
се внесува податокот на правото на плата по работник 
за претходниот месец искажано на реден број 3 на 
Образецот  МБП – Пресметка на средства за исплата на 
плати за месец ______ 2009 година, зголемено за 10%. 

2. Под реден број 2 се внесува зголемувањето на  
платата за месецот за кој се врши исплатата со објаве-
ната стапка  на пораст на трошоците на живот. Овој ре-
ден број го пополнуваат само работодарвачите од член 
3 став 1 од Законот. 

3. Под реден број 4 се внесува податокот за просеч-
ниот број на  работници за месецот за кој се врши исп-
латата на плата  и надоместоците на плата, а кој се 
утврдува така што бројот на остварените часови на ра-
бота и часовите за кои работниците примаат надоме-
стоци  на плата од средствата на работодавачот се по-
дели со  можниот број на часови за работа за месецот 
за кој се врши исплатата на плата. 

4. Под реден број 6 се внесува податокот за објаве-
ната просечна месечна плата по работник на ниво на 
одделот за месецот.  

5. Износот на реден број 7 се утврдува така што об-
јавениот податок на ниво на оддел искажан на реден 
број 6 се помножи со просечниот број на работници за 
месецот искажан на реден број 4. 

6. Под реден број 8 се внесува износот на начин 
утврден во колона 2 од овој образец, при што работо-
давачите кои вршат исплата на плата во два или повеќе 
дела, на овој реден број го внесуваат податокот за ку-
мулативната исплата на плата за месецот.  

7. Под реден број 9 се внесува износот на делот на 
плата што се исплатува со поднесената пресметка ( из-
носот на кој гласи налогот за исплата на плата која се 
доставува до носителот на платен промет). 

8. Другите редни броеви се пополнуваат на начин 
утврден во колона 2 од овој образец. 

  
Член 2 

Работодавачите го составуваат образецот и врз ос-
нова на утврденото право вршат исплата на плата пре-
ку носителот на платен промет.  

Пополнетиот образец се доставува до Министерс-
твото за финансии-Управа за јавни приходи во два при-
мероци на денот на исплатата на платата. 

Податоците за износот во образецот од став 1 на 
овој член се искажуваат во денари, а податоците за 
просечниот број на работници со две децимали. 

 
Член 3 

Неисплатените плати за месец декември 2008 годи-
на и пред тоа, работодавачот ги искажува на Образецот 
МП1- Пресметката на средства за исплата на плата  за 
месец _______ утврдена во Правилникот за начинот на 
утврдување на износот на средствата за исплата на пла-
ти, составување на пресметките и доставување на тие 
пресметки до Министерството за финансии-Управа за 
јавни приходи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 56/01, 48/02 и 122/07 ).  

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Павилникот за начинот на утврду-
вање на износот на средствата за исплата на плати, со-
ставување на пресметките и доставување на тие прес-
метки до Министерството за финансии- Управа за јав-
ни приходи (“Службен  весник на Република Македо-
нија” бр. 56/01, 48/02 и 122/07). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува  во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.  

 
         Бр. 08-555/1                               Министер  
15 јануари 2009 година    за труд и социјална политика, 
            Скопје                            Џељаљ Бајрами, с.р.        
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
188. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 година, 
донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се дава согласност за именување на Зоран Мајнов 

дипломиран правник од Скопје за директор на брокер-
ската куќа Мој Брокер АД Скопје, со седиште на ул. 
„Вељко Влаховиќ” бр. 1-а/1-1, 1000 Скопје, Република 
Македонија.  

2. Согласноста за именување на Зоран Мајнов за 
директор на брокерската куќа Мој Брокер АД Скопје 
се дава за период од 4 (четири) години, согласно член 
345 од Законот за трговски друштва. 

3. Согласноста за именување на Зоран Мајнов пре-
станува да важи и пред истекот на рокот  утврден во 
точка 2 на ова Решение, доколку биде разрешен од 
функцијата директор на брокерската куќа Мој Брокер 
АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за 
именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност и во други случаи утврдени со за-
кон.   

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

 
  Бр. 07-4616/4          Комисија за хартии од вредност 

19 декември 2008 година            Претседател, 
        Скопје            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

______________ 
189. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Рeпублика Македонија“ 
број 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Цве-

танчо Димовски роден на ден 23.04.1978 година во 
Скопје. 

2. Дозволата за работење на брокер на Цветанчо 
Димовски се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Цветанчо 
Димовски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
        Бр. 07-4972/3            Комисија за хартии од вредност 
19 декември 2008 година                   Претседател, 
             Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
190. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 205 став 2, 
алинеја ѓ), став 3 и 4, а во врска со член 184 точка а), е) 
и з) од Законот за хартии од вредност („Службен вес-
ник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
19.12.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

брокерската куќа "Битола Брокер" АД Битола во смис-
ла  на член 205 став 2, алинеја ѓ) од Законот за хартии 
од вредност заради непочитување на одредбите од член 
99 од Законот за хартии од вредност и член 5 од Пра-
вилникот за структурата и начинот на пресметката на 
основната главнина на овластено правно лице за врше-
ње услуги со хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ 
бр.122/06), односно заради неодржување на законски 
определениот износ на основна главнина, разлики во 
износот на парични средства кои се наоѓаат на сметки-
те на брокерската куќа и износот на парични средства 
кои што ги прикажува брокерската куќа "Битола Бро-
кер" АД Битола во рамките на месечните извештаи за 
нивото на основната главнина, разлики во вкупниот из-
нос на основната главнина кои што ги прикажува бро-
керската куќа "Битола Брокер" АД Битола во рамките 
на месечните извештаи за нивото на основната главни-
на и вкупниот износ на основната главнина кој брокер-
ската куќа го поседува и разлики во износот на ликвид-
ни средства кои што ги прикажува брокерската куќа 
"Битола Брокер" АД Битола во рамките на месечните 
извештаи за износот на ликвидни средства и износот на 
ликвидните средства кои се наоѓаат на девизната сме-
тка на брокерската куќа "Битола Брокер" АД Битола. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската куќа "Битола Бро-
кер" АД Битола во рок од 90 дена од денот на приемот 
на ова решение, да ја отстрани утврдената неправилност 
во точка 1 од истото и до Комисијата за хартии од вред-
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ност да достави корегирани месечни извештаи за нивото 
на основната главнина за месеците јули и август 2008 
година и корегирани месечни извештаи за износот на 
ликвидни средства за месеците јануари, февруари, март, 
април, мај, јуни, јули и август 2008 година. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската куќа "Битола Бро-
кер" АД Битола во рок од 15 дена од постапувањето по 
точка 2 и точка 3 од ова Решение да достави до Коми-
сијата за хартии од вредност извештај со преземените 
мерки за отстранување на утврдената неправилност. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
        Број 08-3730/7       Комисија за хартии од вредност 
19 декември 2008 година               Претседател, 

         Скопје           Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
__________ 

191. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 

алинеја в) и член 206 став 1 алинеја в) и г) од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 122 став 
1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за хар-
тии од вредност, на седницата одржана на ден 
19.12.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува привремена забрана на брокерската 

куќа “Битола Брокер” АД Битола за вршење на сите ус-
луги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола 
од Комисијата за хартии од вредност, во времетраење 
од 30 работни дена, поради: 

- повреда на член 122 став 1 од Законот за хартии 
од вредност и непочитување на член 16 став 2  од Пра-
вилата за тргување на Македонската берза АД Скопје и 
став 3 од член 16 од Правилата за тргување, односно 
поради строго непридржување и непотребно одложува-
ње на извршување на налози на клиенти во услови на 
постоење на пазарни услови за реализација на налог; 

- неодржување на законски предвидениот износ на 
основна главнина, што претставува непочитување на 
член 99 од Законот за хартии од вредност;  

- неисплаќање на паричните средства добиени со 
продажба на 421 обична акција на издавачот ИЦН 
Фарм АД Скопје преку вкрстена трансакција број 
ББББ290808337376 реализирана на Македонската бер-
за АД Скопје на ден 29-08-2008 година на продавачот 
на акциите, што претставува непочитување на член 123 
став 2 од Законот за хартии од вредност;  

- недоставување на извештаи за нивото на основна-
та главнина на брокерската куќа до Комисијата за хар-
тии од вредност за месеците јануари, февруари, март, 
април, мај и јуни 2008 година, што претставува непо-
читување на одредбата од член 10 од Правилникот за 
структурата и начинот на пресметка на основната глав-
нина на овластено правно лице за вршење услуги со 
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
122/2006); 

- недоставување на извештаи за изложеност на бро-
керската куќа до Комисијата за хартии од вредност за 
месеците јануари, февруари, март, април, мај и јуни 
2008 година, што претставува непочитување на одред-
бата од член 19 од Правилникот за начинот на пресме-
тка на коефициентите на изложеност на овластеното 
правно лице со дозвола за работење со хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ број 6/2007);  

- недоставување на месечен извештај за работењето 
на брокерската куќа за месец февруари 2008 година, 
што претставува непочитување на член 131 став 1 од 
Законот за хартии од вредност и  

- непоседување на налог за продавање со содржина 
во согласност со член 5 став 1 од Правилата за тргува-
ње  на Македонската берза АД Скопје. 

2. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје по приемот на ова Решение, привремено да ја 
исклучат од членство брокерската куќа “Битола Бро-
кер” АД Битола додека трае забраната согласно точка 1 
од изреката на ова решение. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решение-
то. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”. 

 
     Број 08-3730/8          Комисија за хартии од вредност 
19 декември 2008 година             Претседател, 

     Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
__________ 

192. 
Врз основа на член 194 став 1 и став 5, член 197 став 

1 под в) и член 210, точка а) („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 19.12.2008 годи-
на, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАБРАНУВА на Васко Ми-

тев, вработен како извршен директор/брокер во бро-
керската куќа "Илирика инвестментс" АД Скопје, вр-
шење на работи со хартии од вредност за кои има до-
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биено дозвола во времетраење од 30 работни дена по-
ради непочитување на член 5 став 1 од Правилата за 
тргување на Македонска берза АД Скопје, односно по-
ради реализација на налогот број 17401 за купување на 
40 обични акции на издавачот "Гранит" АД Скопје, кој 
не е потпишан од страна на клиентот.    

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 
веднаш по приемот на ова решение, привремено да го 
суспендира овластениот брокер Васко Митев од систе-
мот за тргување на берзата во времетраење од 30 ра-
ботни дена. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје, привремено да го прекине 
пристапот до компјутерскиот систем на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на овла-
стениот брокер Васко Митев. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
        Број 08-4210/3       Комисија за хартии од вредност 
19 декември 2008 година               Претседател, 

         Скопје           Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
__________ 

193. 
Врз основа на член 132 став 1 точка 1, член 194 став 

1 и 5 и член 207 став 1 точка ѕ од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на ден 24.12.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за работа на брокерската 

куќа „Бета Брокер” АД Скопје издадена со Решение на 
Комисијата за хартии од вредност бр. 07-2218/8 од 
26.11.2007 година, за вршење на услуги со хартии од 
вредност.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради настанување на променети околно-
сти во работењето на брокерската куќа „Бета Брокер” 
АД Скопје, односно поради барање на брокерската 
куќа за поведување на ликвидациона постапка, врз 
основа на одлука за престанок со работа на друштвото 
донесена на собранието на акционери на брокерската 
куќа „Бета Брокер“ АД Скопје. 

 3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза АД 
Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД  Скопје веднаш по приемот на ова решение трајно 
да ја исклучат од членство брокерската куќа „Бета 
Брокер” АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 
    Бр. 08-5004/5        Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2008 година             Претседател, 
       Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
194. 

Врз основа на член 132, став 1, точка 1 и точка 2 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хар-
тии од вредност, на седницата одржана на ден 
24.12.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека се исполнети условите за отво-

рање на ликвидација на брокерската куќа „Бета Бро-
кер“ АД Скопје, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 
29/1, мезанин 1а, поради донесена Одлука на Собрание 
на акционери „Бета Брокер“ АД за престанок на бро-
керската куќа и поради трајно одземање на дозволата 
за вршење на сите работи со хартии од вредност за кои 
има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вред-
ност. 

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

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
        Бр. 08-5004/6            Комисија за хартии од вредност 
24 декември 2008 година                   Претседател, 
             Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
195. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр.32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 годи-
на, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95       до 13,586 
- ЕУРОСУПЕР - 98       до 14,643 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)      до 13,416 
   
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)      до 21,861 
   
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 21,420 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-2           до 13,102 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

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

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95        до 46,50 
- ЕУРОСУПЕР - 98        до 47,50 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)       до 49,50 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)       до 44,50 
   
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 33,50 
   
г) Мазут            ден/кг 
- М-2            до 16,109 
   
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во 
една од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

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

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

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

 
Член 3 

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

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

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95        до 22,041 
- ЕУРОСУПЕР - 98        до 21,832 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)       до 24,683 
   
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)       до 12,121 
   
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-2             до 0,100 

 
Член 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

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

њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 21.01.2009 година. 

 
   Бр. 02-156/1     

20 јануари 2009 година      Претседател,  
     Скопје                Славе Ивановски, с.р. 

_____________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
196. 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 164 од 2008 година) и Исправка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 5 од 2009 година), на-
правена е техничка грешка, поради што се врши след-
ната 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТ-
НИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 
 
Во членот 2 од Одлуката, во табелата кај редниот 

број 450, во колоната 3, наместо „Operacija katarakte i 
ostali postupci na le?i“ треба да стои „Операција на ката-
ракта и останати постапки на леќата“. 

Исправката на Одлуката објавена во Службен вес-
ник на Република Македонија број 5 од 13.01.2009 го-
дина во делот што се однесува на редниот број 450, не 
важи. 

 
                Од Фондот за здравствено осигурување 
                             на Македонија 

_____________ 
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
197. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И 
ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕ-
МЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ,  
СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, 
СУРОВИНИ  И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО 

ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 
 
I. Во Решението за забрана на увоз во Република 

Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи домашни и диви чапункари,  семе 
за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, 
свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпа-
доци по потекло од домашни и диви чапункари („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008), При-
логот 3 се заменува со нов  Прилог 3 кој е составен дел 
на ова решение. 

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 11-12691/5                                   
 2009 година                                Директор, 
     Скопје                                        Дејан Рунтевски, с.р. 
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