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3465.
Врз основа на членот 129 став 2, а во врска со ста-

вот 1 алинеи 1 и 3 од Законот за радиодифузната деј-
ност ("Службен весник на Република Македонија" број 
100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 145/10, 97/11,13/12 и 
72/13), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 октомври 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ЗА ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
1. Во Советот на Јавното претпријатие Македонска 

радио-телевизија им престанува мандатот на члено-
вите:

-  м-р Атила Клинче, 
-  м-р Гуле Гулев,
-  доц. д-р Висар Ганиу и
- Слободан Чашуле.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  Бр. 41-4031/1      Претседател 
21 октомври 2013 година            на Собранието на Република

      Скопје               Македонија,
                                                    Трајко Вељаноски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3466.

По извршеното проверување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Уредбата за изменување и 
дополнување на Уредбата за начинот на давање на ус-
лугите на воздухопловна навигација како и посебните 
услови во однос на потребниот персонал, опремата и 
другите посебни услови неопходни за безбедно и уред-
но работење, објавена во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 132/2013, направена е техничка 
грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ДАВА-
ЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НА-
ВИГАЦИЈА КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО 
ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕ-
МАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОП-
ХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Составен дел на Уредбата за изменување и дополну-
вање на Уредбата за начинот на давање на услугите на 
воздухопловна навигација  како и посебните услови во 
однос на потребниот персонал, опремата и другите по-
себни услови неопходни за безбедно и уредно рабо-
тење, објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 132/2013 е следниов прилог.

ПРИЛОГ 1:
      
      Бр. 41-6220/2                       Од Владата на Република
15 октомври 2013 година                       Македонија    
           Скопје
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3467.
Врз основа на член 15 став (2) и (4) алинеја 3 од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ПО ОСНОВ НА ОФОР-
МУВАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ПОРАДИ ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС – 

ТРАФОСТАНИЦА

Член 1
Co непосредна спогодба да се отуѓи градежно зем-

јиште сопственост на Република Македонија по основ 
на оформување на градежна парцела поради изградба 
на објект од јавен интерес - трафостаница кое преставу-
ва КП бр. 1326/2 КО Глишиќ со површина од 207 м2, 
евидентирана во Имотен лист број 509, а врз основа на 
Согласноста број 12-6115/1 од 16.10.2013  година на 
Министерството за економија со кое се откажало од 
потребата за изградба на градби од јавен интерес ут-
врдени со закон.

Член 2
Оваа одлука да ја спроведе општина Кавадарци сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Кавадарци број 14-1166/1 од 
21.02.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 32/12).

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5110/1 Претседател на Владата
16 октомври 2013 година на Република Македонија,

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

3468.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13) и член 17 став 
3 од Законот за концесии и други видови на јавно при-
ватно партнерство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВО-
ДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 

НА ЦРНА РЕКА

Член 1
Доделувањето на концесија за користење на вода за 

производство на електрична енергија и моќност која ќе 
се користи за задоволување на потребите на електрич-
на енергија, а особено во времето на врвните оптовару-
вања, посебно во зимската сезона и високите дневни оп-
товарувања е особено енергетски и економски зна-
чајно.

Концесијата за користење на водата за производ-
ство на електрична енергија од хидроелектрични цен-
трали покрај енергетското ќе има и големо значење за 
обезбедување на поголем проток на Црна Река во лет-

ниот сушен период со што ќе се овозможи наводнува-
ње на земјоделските површини во долината на реката 
Вардар и Тиквешијата.

Член 2
Цели кои треба да се остварат со доделување на 

концесијата се: 
- зголемување на производството на електрична 

енергија и 
- подобрување на сигурноста во снабдувањето со 

електрична енергија.

Член 3
Предмет на концесија е доделување на концесија за 

користење на вода за производство на електрична енер-
гија од хидроелектрични централи на Црна Река.

Член 4
(1) Најповолниот понудувач, под услови и на начин 

определени со тендерската документација, ќе основа за-
едничка компанија со АД ЕЛЕМ, по што ќе се склучи 
договорот за концесија за користење на вода за произ-
водство на електрична енергија од хидроелектрични 
централи на Црна Река.“

 (2) Во заедничката компанија од став (1) на овој 
член, АД ЕЛЕМ ги презема следните обврски:

- ХЕЦ Тиквеш да биде внесен во заедничката компа-
нија 3 месеци по датумот на старт на изградба на ХЕЦ 
Чебрен, а по одобрување на проектот и добивање на 
градежна дозвола изградбата да ја заврши во рок од 7 
години од денот на почетокот на градбата. 

- Тргувањето со струја на заедничката компанија да 
биде според пазарни услови (arms-length basis) така 
што, продажбата на произведената електрична енергија 
да не биде пониска од 85% од утврдената пазарна цена, 
а при купувањето на електричната енергија да не биде 
повисока од 115% од утврдената пазарна цена. 

- Дополнителниот инпут на АД ЕЛЕМ да биде пот-
ребната енергија за работа на ХЕЦ Чебрен во ноќниот 
период (00ч-07ч) во период од 9 години, до 300 GWh 
годишно и до 180 MW капацитет, се до капацитетот и 
техничките можности на РЕК Битола, земајќи ги во 
предвид задолжителните јавни обврски на АД ЕЛЕМ, 
по цена од производната цена АД ЕЛЕМ плус 3% 
маржа, со тоа што предвидени прекини кои ќе резулти-
раат со помалку енергија од нормалното мораат да и би-
дат најавени на Компанијата однапред, најмалку 4 неде-
ли пред предвидениот прекин. Цената по која ќе се про-
дава електричната енергија од АД ЕЛЕМ ќе биде со ми-
нимална цена од 30 ЕУР/MWh за 2013 година, прилаго-
дена секоја година за просечното зголемување на цена-
та на електричната енергија за АД ЕЛЕМ во одлуката 
на Регулаторната комисија за енергетика.

- Кога ХЕЦ Чебрен ќе работи во пумпен режим, це-
ната за пренос на електрична енергија која се плаќа на 
АД МЕПСО да биде фиксна и да важи за целиот  конце-
сиски период на ниво од тарифата за 2013 год определе-
на во висина од 4.4 ЕУР/MWh. 

(3) АД ЕЛЕМ ќе ги преземе сите инвестиции за реа-
лизација на концесискиот проект, предвидени како об-
врска на АД ЕЛЕМ со тендерската документација.

(4) Минималниот процент кој треба да биде пону-
ден за АД ЕЛЕМ во заедничката компанија  да  биде 
35%.

Член 5
Постапката за доделување на концесија за користе-

ње на вода за производство на електрична енергија од 
хидроелектрични централи на Црна Река ќе биде спро-
ведена во рок од 18 месеци од денот на формирањето 
на Комисија за спроведување на постапката.
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Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од хидроелектрични централи 
на Црна Река, Владата на Република Македонија по 
предлог на министерот за животна средина и простор-
но планирање формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок 8 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тен-
дерската документација и јавниот повик, вклучувајќи 
го и нацрт договорот за концесија. Тендерската доку-
ментација на предлог на  министерот за животна среди-
на и просторно планирање се доставува до Владата на 
Република Македонија  на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за до-
делување на концесија за користење на вода за произ-
водство на електрична енергија од хидроелектрични 
централи на Црна Река, Комисијата од став 2 на овој 
член, во рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик сог-
ласно Законот за концесии и јавно приватно партнер-
ство.

Член 6
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 5.000 евра во денарска 
противвредност.

Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6894/1 Претседател на Владата
16 октомври 2013 година на Република Македонија,

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

3469.
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија" бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 
25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 16.10.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за дис-
трибуција на електрична енергија Скопје, со седиште 
во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното зем-
јиште со вкупна површина од 148м2 согласно Проект 
за инфраструктура со Тех.бр. 10/12 од 10.05.2012 годи-
на изработен од Трговско друштво за урбанистичко 
планирање проектирање и инженеринг увоз-извоз УР-
БАН-ПРОЕКТ ДООЕЛ Прилеп, а одобрен со Решение 
Уп.1бр.09-301 од 02.07.2012 година од Општина Маке-
донска Каменица, за изградба на 10(20) кв Далновод 
„Каменичка Река“ за Мали хидроелектрани, кое прет-
ставува: 

- КПбр.2989/4 до КПбр.2989/14 КО Каменица со 
површина од 44м2 евидентирано во Имотен лист бр. 
580;

- КПбр.5644/3 до КПбр.5644/11 КО Моштица со 
површина од 35м2 евидентирано во Имотен лист бр. 
196;

- КПбр.5659/2 КО Моштица со површина од 4м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 195;

- КПбр.3273/2 КО Моштица со површина од 4м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 195;

- КПбр.3254/2 КО Моштица со површина од 1м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.3255/2 КО Моштица со површина од 3м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.3042/2 КО Моштица со површина од 4м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.3272/2 КО Моштица со површина од 4м2 
евидентирано во Имотен лист бр. 194;

- КПбр.6381/2 КО Саса со површина од 4м2 евиден-
тирано во Имотен лист бр. 355;

- КПбр.6905/38 КО Саса со површина од 4м2 еви-
дентирано во Имотен лист бр. 357 и

- КПбр.6905/27 до КПбр.6905/37 КО Саса со пов-
ршина од 41м2 евидентирано во Имотен лист бр. 357.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6957/1 Заменик на претседателот
16 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3470.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 
ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ВО  КО АЈВАТОВЦИ

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс со придружни содржи-
ни во  КО Ајватовци,  општина Илинден.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна  површина  од 4646м2,  
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6982/1 Заменик на претседателот
16 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3471.

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност  („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013), Владата на  Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
обврзниците кои не се покриени со радиодифузен 
сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавно-
то радиодифузно претпријатие „Македонска радиотеле-
визија“ и тоа:

- с. Орел, општина Свети Николе, со вкупно 26 (два-
есет и шест) домаќинства.

- ул. „Вера Цири Вири“, Велес, со вкупно 56 (пе-
дест и шест) домаќинства, и тоа: 21 (дваесет и едно) до-
маќинство со куќни парни броеви почнувајќи од бр.180 
до бр.222 (бр.180, бр.182, бр.184, бр.186, бр.188, 
бр.190, бр.192, бр.194, бр.196, бр.198, бр.200, бр.202, 
бр.204, бр.206, бр.208, бр.210, бр.212, бр.214, бр.216, 
бр.218, бр.220 и бр.222) и 35 (триесет и пет) дома-
ќинства со куќни непарни броеви почнувајќи од бр.117 
до бр.185 (бр.117, бр.119, бр.121, бр.123, бр.125, 
бр.127, бр.129, бр.131, бр.133, бр.135, бр.137, бр.139, 
бр.141, бр.143, бр.145, бр.147, бр.149, бр.151, бр.153, 
бр.155, бр.157, бр.159, бр.161, бр.163, бр.165, бр.167, 
бр.169, бр.171, бр.173, бр.175, бр.177, бр.179, бр.181, 
бр.183 и бр.185) и

- с. Саса, општина Македонска Каменица, со вкуп-
но 58 (педесет и осум) домаќинства, во месностите: Са-
са 1, Саса 2, маало Мршалевци, маало Ризанци и маало 
Грујовци.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

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

Бр. 41-7467/1 Заменик на претседателот
16 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3472.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН

ПРЕДМЕТ НА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на 
Агенција за разузнавање, бр. 07-1681/2 од 16.10.2013 го-
дина.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7485/1 Претседател на Владата
16 октомври 2013 година на Република Македонија,

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

3473.
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Осно-
вен суд Скопје 1 Скопје, бр. 07-1662/2 од 16.10.2013 го-
дина.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7485/5 Претседател на Владата

16 октомври 2013 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________
3474.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Наро-
ден правобранител, бр. 07-3188/2 од 16.10.2013 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7485/2 Претседател на Владата

16 октомври 2013 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________
3475.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АПЕЛАЦИОНЕН 

СУД ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Апелационен суд Гостивар, бр. 07-3187/3 од 
8.10.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7485/6 Претседател на Владата

16 октомври 2013 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________
3476.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Минис-
терство за правда-Управа за извршување на санкции, 
бр. 07-2835/2 од 16.10.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7485/4 Претседател на Владата

16 октомври 2013 година на Република Македонија,
Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

__________
3477.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Суд-
ски совет на Република Македонија, бр. 07-2891/4 од 
16.10.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7485/3 Претседател на Владата
16 октомври 2013 година на Република Македонија,

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

3478.
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  16.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирани геодетски под-
логи за планскиот опфат за Урбанистичко планска доку-
ментација за изградба на антенски систем за контрола 
и мониторинг на радиофреквенции на територија на Ре-
публика Македонија, за потребите на Агенција за елек-
тронски комуникации.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7627/1 Претседател на Владата
16 октомври 2013 година на Република Македонија,

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

3479.
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ НА ЈП „МАКЕДОНИЈАПАТ“ 

– СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-
тени деривати на ЈП „Македонија пат“ – Скопје и тоа:

- дизел гориво ........................ 300.000 литри;
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- екстра лесно гориво......... 200.000 литри;
- бензин Еуросупер ............  20.000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат за извршување на основните работи од тековно, 
инвестиционо и зимско одржување на патишта од стра-
на на ЈП „Македонијапат“ – Скопје, планирани со Го-
дишната програма, со Јавното претпријатие за државни 
патишта за 2013 година.

Член 2
Трошоците за испорака односно транспортни, мани-

пулативни како и акцизата и данокот на додадена вред-
ност за преземање на отстапените нафтени деривати па-
ѓаат на товар на ЈП„Македонијапат“ – Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6547/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

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

__________
3480.

Врз основа на член 36 ставот 6 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13) и член 2 ста-
вот 1 од Одлуката за образување на Националната ко-
мисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 58/07), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО КОН-
ТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИ-
ОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО 

ОРУЖЈЕ

I. Во Решението за именување на претседател, наци-
онално контакт лице, членови и секретар на Национал-
ната комисија за мало и лесно оружје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 105/13) во дел I во 
алинејата 3 зборот “Поповски“ се заменува со зборот 
„Петковски“. 

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

Бр. 41-6901/1 Претседател на Владата
16 октомври 2013 година на Република Македонија,

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

3481.
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 15/13 и 120/13) и член 40 став 3 од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр.171/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2013 година, донесе 

П Р О Г Р А М А

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО 
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2013 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста 
во студентскиот стандард за 2013 година е изготвена 
согласно Законот за студентскиот стандард и Програма-
та за работа на единките корисници на средства - сту-
дентските домови.

Финансирањето на студентските домови се врши 
согласно член 45 од Законот за студентскиот стандард 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
15/13 и 120/13).

Сместување и исхрана на студенти во Република 
Македонија се остварува во осум државни студентски 
домови, во два приватни студентски домови, како и во 
дел од сместувачките капацитети на ученичките до-
мови. Во нив се сместуваат околу 5.550 студенти. 

Сместувањето на студентите во студентските домо-
ви е организирано според Правилникот за начинот и по-
стапката за прием на студенти во државните студен-
тски домови (“Службен весник на Република Македо-
нија” број 89/13 и 98/13), Правилникот за работа на сту-
дентските домови и Програмите на студентските до-
мови.

Месечната цена за партиципација за сместување и 
исхрана, која ја плаќа Министерството за образование 
и наука, изнесува 3.410 денари за еден студент за 10 ме-
сеци во годината.

Министерството за образование и наука целосно ја 
плаќа цената за сместување и исхрана во студентските 
домови, односно  6.820 денари за еден студент за 10 ме-
сеци во годината и тоа за студенти кои се сместени во 
студентските домови а се деца: без родители и родител-
ска грижа, деца со посебни потреби, деца на невработе-
ни родители, деца на самохрани родители, деца на ко-
рисници на социјална помош и постојана парична по-
мош и деца на корисници на надоместок по основ на 
престанок на работен однос од деловни причини, за 
кои вкупните приходи во семејството се до нето мини-
малната плата утврдена во Република Македонија. Бро-
јот на овие студенти е најмногу до 40 % од вкупниот 
број на расположиви места во студентските домови.

Со Програмата, опфатени се следните видови на 
стипендии за студенти и тоа: 

- стипендии за студенти-стари корисници запишани 
на додипломски студии од прв циклус на јавните и при-
ватните универзитети и високообразовни установи во 
Република Македонија со месечна стипендија од 3.630 
денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии од прв циклус на студиски програми по инфор-
матика на јавните и приватните универзитети и високо-
образовни установи во Република Македонија, со ме-
сечна стипендија од 5.500 денари месечно за девет ме-
сеци во годината;

- студентски кредити за студенти-стари корисници 
запишани на додипломски студии од прв циклус на јав-
ните и приватните универзитети и високообразовни ус-
танови во Република Македонија, во месечен износ од 
2.420 денари за девет месеци во годината;

- стипендии Тип “A” за студенти запишани на до-
дипломски студии од прв циклус на јавните и приватни-
те универзитети и високообразовни установи во Репуб-
лика Македонија со месечна стипендија од 4.000 дена-
ри за девет месеци во годината;

- стипендии Тип “Б” за студенти запишани на до-
дипломски студии од прв циклус на јавните и приватни-
те универзитети и високообразовни установи во Репуб-
лика Македонија со месечна стипендија од 3.000 дена-
ри за девет месеци во годината;
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- стипендии Тип “В” за студенти запишани на до-
дипломски студии од прв циклус на јавните и приватни-
те универзитети и високообразовни установи во Репуб-
лика Македонија со месечна стипендија од 2.500 дена-
ри за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии од прв циклус на најпознатите универзитети 
надвор од Република Македонија оствариле право на 
користење на стипендија за струки и дисциплини кои 
се во функција за развојот на стопанството на Републи-
ка Македонија, годишно најмногу до 9.000.000 денари 
(трошоци за сместување и исхрана во студентски дом, 
школарина, годишно здравствено осигурување и месе-
чен износ за стипендија);

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии од прв циклус од областа на филмската и музич-
ката уметност, која е од посебно научно и образовно 
значење за Република Македонија на Academy of 
Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка, 
годишно најмногу до 6.000.000 денари (трошоци за 
сместување и исхрана во студентски дом, школарина, 
годишно здравствено осигурување и месечен износ за 
стипендија);

- стипендии за студенти од други држави, кои од-
лично го познаваат англискиот јазик и ќе студираат на 
Универзитетот за информатички науки и технологии 
“Св. Апостол Павле” – Охрид, а потекнуваат од: САД, 
Кина, Индија, Јапонија, Русија, Чешка, Естонија, Лето-
нија, Литванија, Полска, Словачка, Шпанија, Португа-
лија, Хрватска, Украина, Грузија, Ерменија, Азербеј-
џан, Казахстан, Узбекистан, Индонезија, Малезија, Ви-
етнам, Пакистан, Шри Ланка, Монголија, Тајланд, 
Лаос, Израел, Тунис, Мароко, Либан, Алжир, Египет, 
Катар, Кувајт, Обединети Арапски Емирати, Саудиска 
Арабија, Оман, Габон, Сенегал, Ангола, Камерун, Гана, 
Етиопија, Нигерија и Танзанија, со месечна стипендија 
од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а 
по потреба до 12 месеци во годината; трошоци за смес-
тување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и 
вечера во студентски дом) во месечен износ  од 8.620 
денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и 
за месеците јули и август доколку е неопходно; како и 
бесплатно школување, трошоци за виза, трошоци за 
дозвола за престој, здравствено осигурување и повра-
тен авионски билет;

- стипендии за студенти согласно CEЕPUS прог-
рама, меѓународна размена на студенти-стипендисти и 
тоа 3.400 денари месечно за стипендирање и превоз, до-
дека за сместување и исхрана во студентски домови це-
ната за еден студент е 6.820 денари месечно;

- стипендии за студенти со македонско потекло од 
земјите на Балканскиот полуостров, со месечна стипен-
дија од 3.300 денари за девет месеци во годината, доде-
ка за сместување и исхрана цената за еден студент е 
6.820 денари месечно;

- стипендии за студенти - деца на бранителите, кои 
се доделуваат согласно Законот за посебните права на 
припадниците на безбедносните сили на Република Ма-
кедонија и на членовите на нивните семејства (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 02/02, 
17/03, 03/04 и 66/07), со месечна стипендија од 3.630 де-
нари за девет месеци во годината, додека за сместува-
ње и исхрана цената за еден студент е 6.820 денари ме-
сечно;

- согласно Законот за правата на Претседателот на 
Република Македонија и неговото семејство по преста-
нување на функцијата (“Службен весник на Република 
Македонија” број 46/04, 109/06 и 157/07) опфатено е 
школувањето на Стефан Трајковски;

- 25 стипендии за најдобрите студенти запишани на 
додипломски студии на Технолошко-металуршкиот фа-
култет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – 
Скопје, со месечна стипендија од 5.150 денари за девет 
месеци во годината;

- 20 стипендии за студенти од Египет со месечна 
стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во 
годината, а по потреба до 12 месеци во годината; тро-
шоци за сместување и исхрана во студентски дом (поја-
док, ручек и вечера во студентски дом) во месечен из-
нос  од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци го-
дишно, како и за месеците јули и август доколку е неоп-
ходно; како и  бесплатно школување, трошоци за виза, 
трошоци за дозвола за престој, здравствено осигуру-
вање, повратен авионски билет, како и месечен автобус-
ки билет во местото на школување;

- стипендии Тип “В” за студенти запишани на до-
дипломски студии од прв циклус на јавните и приватни-
те универзитети и високообразовни установи во Репуб-
лика Македонија-нови корисници почнувајќи од сту-
диската 2012/2013 година ќе примаат месечна стипен-
дија од 3.000 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти од Кина, Русија, Украина, 
Унгарија, Шведска, Данска, Норвешка, Литванија, Лат-
вија, Естонија, Финска, Катар, Филипини, Виетнам, 
Монголија, Индија, Малезија, Индонезија, Египет, Ли-
бија, Мароко, Казахстан, Алжир, Азербеџан, Таџикис-
тан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан, Сирија, Ка-
мерун, Мали, Португалија, Кипар, Шпанија, Ерменија, 
Бразил, Мексико, Белорусија, Чад, Судан, Шри Ланка, 
Тајланд, Камбоџа, Либан, Израел, Либан, Јордан, 
Фиџи, Лаос, Тунис, Грузија, Романија и Грција, со ме-
сечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет ме-
сеци во годината, а доколку не замине во матичната 
држава и до 12 месеци во годината; трошоци за сместу-
вање и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и ве-
чера во студентски дом) во месечен износ  од 8.620 де-
нари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и за 
месеците јули и август доколку не замине во матичната 
држава; бесплатно школување на македонски јазик на 
државните универзитети во Република Македонија, тро-
шоци за виза, трошоци за дозвола за престој, здравстве-
но осигурување, повратен авионски билет, како и месе-
чен автобуски билет во местото на школување; 

- стипендии за студенти запишани на додипломски 
студии од прв циклус во странство од областите на ли-
ковната уметност, кинематографија и филмска продук-
ција, годишно најмногу до 5.000.000 денари (трошоци 
за сместување и исхрана во студентски дом, школа-
рина, годишно здравствено осигурување и месечен из-
нос за стипендија) и

- стипендии по други основи. 
Со Програмата 6 – Студентски стандард согласно 

расположивите средства за 2013 година се планираат 
културно-забавни, спортско-рекреативни и други актив-
ности.

Во Потпрограма ТК – Изградба и реконструкција 
на студентски домови се планира продолжување со ре-
конструкција на дел од студентските домови.

Согласно одобрените средства со Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2013 година вкупните финансиски 
средства од раздел 16001 – Министерство за образова-
ние и наука за Програма ТК – Реконструкција на сту-
дентски домови се следните:
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 41-7173/1                                                                                                                Претседател  на Владата 
16 октомври 2013 година                                                                                                                   на Република Македонија,

Скопје                                                                                                                   м-р Никола Груевски, с.р.                                                                                                 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3482.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), 
член 26 став 3 од Законот за девизното работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 14 
од Одлуката за начинот за вршење на платниот промет 
со странство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија донесе 

У П А Т С Т В О
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот 
промет со странство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 и 51/13), 
во точката 41 по ставот 1 се додава нов став 2 којшто 
гласи: 

„По исклучок на став 1 алинеја 1 од оваа точка, об-
врската за доставување документ врз основа на кој мо-
же да се утврдат основот и обврската за плаќање во 
странство не се однесува за корисник на технолошката 
индустриска развојна зона основана согласно со закон, 
којшто ќе ѝ доставува на банката список на лица на 
кои ќе им ги врши плаќањата во странство, најмалку ед-
наш во текот на 12 месеци“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

 
 У. бр. 32119/2

16 октомври 2012 година Гувернер,
Скопје Димитар Богов, с.р.

__________
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

3483.

Врз основа на член 168 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-
ЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕ-
НО ЛИЦЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-
ЊЕТО/ПОТВРДАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРИЈА-
ВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/СПРОВЕДУВАЊЕ ПРО-
МЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ, 
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, КАКО И ЗА ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ ИЗ-
ДАВААТ НА ОБРАСЦИ ОД КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на барањето/потврдата за изземање на службено 
лице, формата и содржината на барањето/потврдата за 
откажување од пријавата за запишување/спроведување 
промени во катастарот на недвижностите, начинот на 
издавање, како и формата и содржината на податоците 
кои се издаваат на обрасци од катастарот на недвиж-
ности.

 
Барање за изземање на службено лице

Член 2
(1) Подносителот на пријавата може да поднесе ба-

рање до Агенцијата за катастар на недвижности (во по-
натамошниот текст Агенцијата) за изземање на службе-
ното лице кое постапува по пријавата за запишу-
вање/спроведување промени во катастарот на недвиж-
ности.

(2) Изземање од постапување по пријавата за запи-
шување/спроведување промени  во катастарот на нед-
вижности може да побара и службеното лице кое поста-
пува по пријавата, со барање до непосредно претпоста-
вениот раководен државен службеник.

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) 
на овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен 
дел на овој правилник.

Потврда за изземање на службено лице

Член 3
(1) По барањето од член 2 на овој правилник одлу-

чува непосредно претпоставениот раководен државен 
службеник со потврда.

(2) Формата и содржината на потврдата за изземање 
на службено лице се дадени во прилог број 2.1 кој е сос-
тавен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на потврдата за одбива-
ње на барањето за изземање на службено лице се даде-
ни во прилог број 2.2 кој е составен дел на овој правил-
ник.

Барање за откажување од пријавата за запишу-
вање/спроведување промени

Член 4
(1) Подносителот на пријавата за запишување/спро-

ведување промени  во катастарот на недвижности може 
да поднесе барање за откажување од пријавата до доне-
сувањето на потврда од службеното лице. 
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(2) Формата и содржината на барањето за откажува-
ње од пријавата за запишување/спроведување промени 
во катастарот на недвижностите се дадени во прилог 
број 3 кој е составен дел на овој правилник.

Потврда за откажување од пријавата за запишу-
вање/спроведување промени

Член 5
(1) Службеното лице кое постапува по пријавата од 

член 4 на овој правилник донесува потврда за откажува-
ње од пријавата.

(2) Формата и содржината на потврдата за откажува-
ње од пријавата за запишување/спроведување промени 
во катастарот на недвижностите се дадени во прилог 
број 4.1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на потврдата за одбива-
ње на барањето за откажување од пријавата за запишу-
вање/спроведување промени во катастарот на недвиж-
ностите се дадени во прилог број 4.2 кој е составен дел 
на овој правилник.

Начин на издавање податоци од катастарот 
на недвижности

Член 6
(1) Податоците од катастарот на недвижности, како 

дел од геодетско - катастарскиот информациски сис-
тем, се издаваат во писмена или во електронска форма.

(2) По исклучок од став (1) на овој член трговците 
поединци овластени геодети и трговските друштва за 
геодетски работи, како и сите други субјекти со прене-
сени јавни овластувања, кои согласно со закон се долж-
ни по електронски пат да се поврзат со Агенцијата, ба-
рањата за издавање податоци ги поднесуваат во елек-
тронска форма, а податоците од ГКИС им се издаваат 
само по електронски пат.

(3) Заинтересираните субјекти за добивање подато-
ци од катастарот на недвижности поднесуваат барање 
во писмена или во електронска форма до Агенцијата, 
односно до нејзините организациони облици надлежни 
за издавање на податоци.

(4) Во барањето од став (2) на овој член, заинтереси-
раните субјекти ги наведуваат податоците и формата 
во кои тие треба да им се издадат.

(5) Кон барањето за издавање податоци од катаста-
рот на недвижности се приложува доказ за платен надо-
месток, освен во случаите од член 36, став (1) од Зако-
нот за катастар на недвижности.

(6) Формата и содржината на барањето од став (2) 
на овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен 
дел на Правилникот за начинот на користење, дистри-
буција, пристап, издавање, чување и заштита на подато-
ците од геодетско - катастарскиот информациски сис-
тем.

Податоците кои се издаваат од катастарот 
на недвижности

Член 7
Податоците од катастарот на недвижности се изда-

ваат како:
1. Имотен лист, 
2. Имотен лист за инфраструктурен објект, 
3. Извод од катастарски план,
4. Извод од катастарски план со координати,
5. Извод од план за инфраструктурни објекти,
6. Уверение за историски преглед на извршени запи-

шувања за катастарска парцела,
7. Уверение за историски преглед на извршени запи-

шувања за инфраструктурен објект, 

8. Уверение за историски преглед на извршени запи-
шувања за згради, посебни и заеднички делови од згра-
ди и други објекти,

9. Лист за предбележување на градба, 
10. Лист за предбележување на инфраструктурен об-

јект, 
11. Евидентен лист за згради и други објекти,
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект,
13. Лист за времени објекти,
14. Пописен лист со незапишани права, 
15. Координати на точка од геодетската референтна 

мрежа, 
16. Координати на детални точки,
17. Фотокопија од етажна скица,
18. Уверение за канцелариска идентификација, 
19. Уверение дека лицето не е запишано како носи-

тел на право во катастарот на недвижности,
20. Список на индикации, 
21. Список на катастарски парцели низ кои помину-

ва инфраструктурниот објект, и
22. Други податоци.

Форма и содржина на Имотен лист

Член 8
Формата и содржината на образецот на Имотниот 

лист од член 7, точка 1 на овој правилник се дадени во 
прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Имотен лист 
за инфраструктурен објект

Член 9
Формата и содржината на образецот на Имотниот 

лист за  инфраструктурен објект од член 7, точка 2 на 
овој правилник се дадени во прилог број 6 кој е соста-
вен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Извод од катастарски план

Член 10
Формата и содржината на образецот на Изводот од 

катастарскиот план од член 7, точка 3 на овој правил-
ник се дадени во прилог број 7 кој е составен дел на 
овој правилник.

Форма и содржина на Извод од катастарски план со 
координати

Член 11
Формата и содржината на образецот на Изводот од 

катастарскиот план со координати од член 7, точка 4 на 
овој правилник се дадени во прилог број 8 кој е соста-
вен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Извод од план за 
ннфраструктурни објекти

Член 12
Формата и содржината на образецот на Изводот од 

план на инфраструктурни објекти од член 7, точка 5 на 
овој правилник се дадени во прилог број 9 кој е соста-
вен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Уверение за историски преглед 
на извршени запишувања за катастарска парцела

Член 13
Формата и содржината на образецот на Уверението 

за историски преглед на извршени запишувања за катас-
тарска парцела од член 7, точка 6 на овој правилник се 
дадени во прилог број 10 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 
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Форма и содржина на Уверение за историски преглед 
на извршени запишувања на инфраструктурен објект

Член 14
Формата и содржината на образецот на Уверението 

за историски преглед на извршени запишувања на ин-
фраструктурен објект од член 7, точка 7 на овој правил-
ник се дадени во прилог број 11 кој е составен дел на 
овој правилник.

Форма и содржина на Уверение за историски прег-
лед на извршени запишувања за згради, посебни и 

заеднички делови од згради и други објекти

Член 15
Формата и содржината на образецот на Уверението 

за историски преглед на извршени запишувања за 
згради, посебни и заеднички делови од згради и други 
објекти од член 7, точка 8 на овој правилник се дадени 
во прилог број 12 кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Лист за предбележување на 
градба

Член 16
Формата и содржината на образецот на Листот за 

предбележување на градба од член 7, точка 9 на овој 
правилник се дадени во прилог број 13 кој е составен 
дел на овој правилник.

Форма и содржина на Лист за предбележување на 
инфраструктурен објект

Член 17
Формата и содржината на образецот на Листот за 

предбележување на инфраструктурен објект од член 7, 
точка 10 на овој правилник се дадени во прилог број 14 
кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на Евидентен лист за згради и 
други објекти

Член 18
Формата и содржината на образецот на Евидентни-

от лист за згради и други објекти од член 7, точка 11 на 
овој правилник се дадени во прилог број 15 кој е соста-
вен дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Координати на точ-
ка од геодетската референтна мрежа

Член 19
Формата и содржината на образецот за Координати-

те на точка од геодетската референтна мрежа од член 7, 
точка 15 на овој правилник се дадени во прилог број 16 
кој е составен дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Координати на де-
тални  точки

Член 20
Формата и содржината на образецот за Координати-

те на деталните точки од член 7, точка 16 на овој пра-
вилник се дадени во прилог број 17 кој е составен дел 
на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Уверение дека лице-
то не е запишано како носител на право во катастарот 

на недвижности

Член 21
Формата и содржината на образецот на Уверението 

дека лицето не е запишано како носител на право во ка-
тастарот на недвижности од член 7, точка 19 на овој 
правилник се дадени во прилог број 18 кој е составен 
дел на овој правилник.

Форма и содржина на образец за Список
на индикации

Член 22
Формата и содржината на образецот за Списокот на 

индикации од член 7, точка 20 на овој правилник се да-
дени во прилог број 19 кој е составен дел на овој пра-
вилник.

Форма и содржина на образец за Список на катастар-
ски парцели низ кои поминува инфраструктурниот

објект

Член 23
Формата и содржината на образецот за Списокот на 

катастарски парцели низ кои поминува инфраструктур-
ниот објект од член 7, точка 21 на овој правилник се да-
дени во прилог број 20 кој е составен дел на овој пра-
вилник.

Други податоци кои произлегуваат од катастарот 
на недвижностите

Член 24
(1) Од катастарот на недвижности се издаваат и по-

датоци во форма на:
- извод од катастарски план преклопен со план на 

инфраструктурни објекти, во кој се содржани податоци-
те од катастарскиот план преклопени со податоците од 
планот на инфраструктурни објект; 

- извод од катастарски план преклопен со план на 
инфраструктурни објекти со координати за инфраструк-
турниот објект;

- извод од план на инфраструктурен објект прекло-
пен со катастарски план; 

- список на индикации за инфраструктурни објекти 
кои поминуваат на катастарската парцела;

- извод од катастарски план со координати на детал-
ни точки;

- и други.
(2) Формата и содржината на изводот од став (1), 

алинеја 1 на овој член се дадени во прилог број 21 кој е 
составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на изводот од став (1), 
алинеја 2 на овој член се дадени во прилог број 22 кој е 
составен дел на овој правилник.

(4) Формата и содржината на изводот од став (1), 
алинеја 3 на овој член се дадени во прилог број 23 кој е 
составен дел на овој правилник.

(5) Формата и содржината на список на индикации 
од став (1), алинеја 5 на овој член се дадени во прилог 
број 24 кој е составен дел на овој правилник.

(6) Формата и содржината на список на индикации 
од став (1), алинеја 6 на овој член се дадени во прилог 
број 25 кој е составен дел на овој правилник.

Член 25
(1) Податоците од катастарот на недвижности на об-

расците пропишани со овој правилник ќе се издаваат 
по создавањето технички услови, преку надградба на 
системот „електронски катастар“.

(2) Одредбите од членовите 2, 3, 4 и 5 на овој пра-
вилник ќе се применуваат по создавањето технички ус-
лови, преку надградба на системот „електронски катас-
тар“.

(3) До создавањето на техничките услови од став 
(1) на овој член, податоците од катастарот на недвиж-
ности ќе се издаваат од постојниот систем „електрон-
ски катастар“.

Член 26
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01-18266/1 Управен одбор
17 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Анета Јорданова, с.р.
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3484.
Врз основа на член 81 од Законот за катастар на нед-

вижности („Службен весник на Република Македо-
нија” број 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРА-
ЊЕ И УТВРДУВАЊЕТО И ЗАПИШУВАЊЕТО НА 
ПРОМЕНАТА НА КАТАСТАРСКАТА КУЛТУРА 

И КЛАСА НА ЗЕМЈИШТЕТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на катас-

тарското класирање и утврдувањето и запишувањето 
на промената на катастарската култура и класа на зем-
јиштето.

Член 2
(1) Катастарското класирање на земјиштето опфаќа 

утврдување на  начинот на користење на земјиштето 
(во натамошниот текст: катастарска култура) и на катас-
тарската класа за секоја катастарска парцела во една ка-
тастарска општина врз основа на природните и економ-
ските услови на земјиштето за земјоделско, шумско и 
друго производство на постојната култура на земјиш-
тето.

(2) Под природни услови за земјоделско, шумско и 
друго производство во смисла на став (1) од овој член 
се подразбираат педолошките својства на земјиштето, 
климата, положбата, изложеноста и водниот режим, а 
под економски услови  се подразбираат развиеноста на 
патната мрежа и оддалеченоста од пазарот.

Член 3
 Катастарското класирање на земјиштето и утврду-

вањето и запишувањето на промената на катастарската 
култура и класа на земјиштето се вршат по пријава на 
странка или по службена должност.

Член 4
Територијална единица за катастарско класирање е 

катастарската општина. 

II. УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКА КУЛТУРА И 
КЛАСА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 5
Како катастарска култура се смета земјиштето на 

кое се определени начинот и можностите за негово ис-
користување за земјоделско, шумско и друго производ-
ство.

Член 6
Според катастарската култура земјиштето се распо-

редува како плодно земјиште, неплодно земјиште и зем-
јиште под вода.

Член 7
Плодните земјишта се распоредуваат како: 
- ниви;
- ниви под оранжерии;
- ниви под помошни објекти;

- ниви под објекти за примарна обработка на земјо-
делски   производи;

- оризови ниви;
- градини;
- овоштарници;
- лозја;
- ливади;
- пасишта;
- шуми; и
- трстици и мочуришта.

Член 8
(1) Неплодните земјишта се распоредуваат како при-

родно неплодно земјиште и вештачко неплодно зем-
јиште. 

(2) Природно неплодно земјишто се:  
- долови;
- камењари; 
- плажи; и
- друго природно неплодно земјиште.
(3) Вештачко неплодно земјиште претставува зем-

јиште за кое е донесен урбанистички план или урбанис-
тичко-планска документација. 

(4) Во вештачко неплодно земјиште спаѓаат:
1. градежно неизградено земјиште; и 
2. градежно изградено земјиште:   
- земјиште под зграда; и 
- земјиште под објект.

Член 9
Земјиштето под води се распоредува како земјиште 

под истечни води (потоци и реки) и земјиште под стој-
ни води (природни и вештачки). 

Член 10
Катастарската култура на плодните земјишта се ут-

врдува според следните обележја:
- нивa е земјоделско земјиште на кое се одгледуваат 

постојано или повремено во плодоред следните полјо-
делски култури: пченица, јачмен, овес, рж, пченка, 
компир, луцерка, детелина, добиточна репка, афион, па-
мук, лен, коноп, тутун, шеќерна репка, маслодајна 
репка, сусам, сончоглед, наут, леќа и друго и се обрабо-
тува најмалку еднаш во 5 години, како и овошните, ло-
зовите и шумските расадници, култивираните врбаци 
за производство на прачки, јагодарници, расадниците 
на црници што служат за одгледување на свилена буба, 
хмељ и друго;

- нива под оранжерија е земјоделско земјиште под 
градба за произведување на примарни земјоделски про-
изводи од растително потекло во заштитен простор, по-
ставена на земјоделско земјиште, вклучително и за 
сместување на опрема за одржување, со контролирани 
услови за производство во заштитениот простор; 

- нива под помошен објект е земјоделско земјиште 
под градба поставена на земјоделско земјиште, која слу-
жи за засолнување на луѓе и добиток, чување на земјо-
делска механизација и опрема, храна за животни и за 
времено сместување на земјоделски производи, со пов-
ршина до 500 метри квадратни и максимална висина од 
5,5 метри;
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- нива под објект за примарна обработка на земјо-
делски производи е земјоделско земјиште под градба 
поставена на земјоделско земјиште, наменета за одгле-
дување на добиток и риби, за сместување на опрема за 
одржување на квалитетот на водата и животната сре-
дина, за преработка на примарни сточарски производи 
и риби, за складирање, чување и пакување на примарни 
земјоделски производи, за производство за вино, соби-
рен центар за млеко, печурки и лековити растенија и 
кланички капацитет;

- оризова нива е земјоделско земјиште на кое по-
стојано се одгледува полјоделската култура ориз;

- градина е земјоделско земјиште на кое се одгледу-
ваат градинарски култури: домати, пипер, зелка, праз, 
кромид, морков, магдонос, боранија, како и земјиште 
засадено со цвеќе и украсни растенија кои се користат 
за продажба, расадници под украсни растенија и друго, 
а за чие одгледување е потребно да има услови за на-
воднување (природни или вештачки);

- овоштарник е земјоделско земјиште на кое се заса-
дени овошни култури, маслинови насади, насади од ма-
лина, капина, како и јаткасто овошје  кое се користи за 
добивање плодови;

- лозје е земјоделско земјиште на кое е засадена 
лоза, калемена или директно родна;

- ливада е земјоделско земјиште на кое расте при-
родна трева што се коси редовно;

- пасиште е земјоделско земјиште на кое расте при-
родна трева што служи исклучиво за испаша на доби-
ток;

- шума е земјиште на кое расте шумско дрво со на-
мена за користење на дрвната маса; и

- трстици и мочуришта се земјишта на кои расте тр-
ска и мочуришни растенија што служат за огрев, прос-
тирка за добиток и друго.

Член 11
При утврдувањето на катастарската култура овош-

тарник, лозје и шума, не се зема во предвид нивната 
старост и проредност.

Член 12
Земјиштето покриено со шумски дрва, како и зем-

јиштето обраснато со грмушки, смреки, макија, глог и 
слично и со деградирани шуми, се смета за шумско зем-
јиште и се класира во катастарска култура шума.

Член 13
Одделни стебла засадени надалеку, односно осаме-

ни дрвја, не се земаат како посебна катастарска кул-
тура, туку се распоредуваат во катастарската култура 
на парцелата на која се наоѓаат.

Член 14
Доколку на една катастарска парцела се одгледува-

ат повеќе катастарски култури, секоја катастарска кул-
тура се утврдува посебно, без оглед на нејзината пов-
ршина.  

Член 15
(1) Плодните земјишта се распоредуваат во осум ка-

тастарски класи, за секоја катастарска култура на зем-
јиштето.

(2) Земјиштето за секоја катастарска култура што е 
со најдобра плодност се распоредува во прва класа, зем-
јиштето што има непосредно послаба плодност се рас-
поредува во втора класа и така редоследно до осмата ка-
тастарска класа.

Член 16
Неплодното земјиште и земјиштето под води не се 

распоредуваат во катастарски класи.

III. УТВРДУВАЊЕ ОГЛЕДНИ ЗЕМЈИШТА ВО 
КАТСТАРСКАТА ОПШТИНА

Член 17
(1) За утврдување на единствени мерила за катастар-

ско класирање на плодното земјиште се определуваат 
огледни земјишта во рамките на катастарската оп-
штина, за секоја катастарска култура и класа посебно. 

(2) Како огледни земјишта се сметаат одделните ка-
тастарски парцели врз основа на кои се определува про-
сечен принос од земјоделско, шумско и друго производ-
ство за определена катастарска култура и класа на зем-
јиште.

(3) При утврдувањето на огледните земјишта, за се-
која катастарска култура мора да бидат застапени сите 
осум катастарски класи, без прескокнување на одреде-
на катастарска класа. 

(4) Огледните земјишта ги утврдува Агенцијата за 
катастар на недвижности. 

Член 18
При утврдување на огледните земјишта во катастар-

ската општина, за секоја катастарска култура одделно 
се опишуваат карактеристиките на земјиштето кое се 
распоредува од прва до осма катастарска класа. 

Член 19
Утврдувањето на огледните земјишта во катастар-

ската општина се врши на самото место со испитување 
на педолошки профили на земјиштето, почнувајќи од 
првата па се до осмата катастарска класа, за секоја ка-
тастарска култура во катастарската општина.

Член 20
(1) За огледно земјиште во катастарската општина 

се утврдува:
- катастарска парцела што е со средна големина и 

од средна плодност на земјиштето за својата катастар-
ска класа;

- катастарска парцела што на целата своја површи-
на има иста плодност;

- катастарска парцела што постојано се искористува 
во иста катастарска култура; и

- катастарска парцела што се наоѓа во поголем ком-
плекс на парцели од иста катастарска култура и класа.

 (2) Ако за некоја катастарска култура не постои ка-
тастарска парцела со еднаква плодност на целата пов-
ршина, за огледно земјиште може да се утврди и дел од 
катастарската парцела што им одговара на условите од 
став (1), алинеи еден, два и три на овој член.
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Член 21
(1) При одредувањето на огледното земјиште, за се-

која катастарска култура и класа на земјиштето се ут-
врдува посебно и нејзина варијација.

(2) Како варијација на една катастарска класа се 
подразбираат случаите кога на земјиштето под иста ка-
тастарска култура се остваруваат исти приходи при раз-
лични природни и економски услови за земјоделско 
производство (пример послаб алувијум блиску до пат-
на инфраструктура и подобар хумусен алувијум оддале-
чен од патна инфраструктура, добиваат иста катастар-
ска класа). 

Член 22
(1) По утврдувањето на огледните земјишта во ка-

тастарската општина се составува список на огледни 
земјишта во катастарската општина.

(2) Списокот на огледни земјишта во катастарската 
општина, покрај ознаката на катастарската култура и 
класа, содржи и податоци за:

- карактеристиките на подрачјето во катастарската 
општина во поглед на климата, конфигурацијата на те-
ренот, хидрографијата, особините на земјиштето и него-
вите погодности за одгледување на земјоделски кул-
тури, интензивноста и структурата на земјоделското 
производство, сообраќајните врски и пазарот;

- релјефот и просечната надморска височина на ка-
тастарската општина;

- климата на потесното подрачје во кое се наоѓа ог-
ледното земјиште во катастарската општина;

- оддалеченоста на огледното земјиште во катастар-
ската општина од патната мрежа и пазарот, како и него-
вата пристапност;

- теренската положба на огледното земјиште во ка-
тастарската општина и неговата експозиција;

- изложеноста на елементарни непогоди;
- педолошките особини врз основа на неговата мор-

фологија и неговите физички особини;
- начинот на обработка на плодоредот;
- погодноста за одгледување на одделни земјодел-

ски култури;
- приносите на главните посеви и нивниот квалитет; 

и
- бројот на катастарската парцела и индикации за 

сопственикот. 

Член 23
 Покрај податоците од член 22 на овој правилник, 

списоците на огледните земјишта во катастарската оп-
штина, за секое огледно земјиште во катастарската оп-
штина содржат и специфични податоци и тоа:

- за нива и оризова нива: начинот на земјоделското 
искористување (интензивно или екстензивно), како и 
вообичаениот процент на учество во посевот и плодоре-
дот;

- за градина: видот и квалитетот на зеленчукот, по-
годноста на земјиштето за наводнување и условите за 
наводнување;

- за овоштарник: видот и квалитетот на овошјето, 
заштитеноста од ветрови и густина на садењето;

- за лозје: дали е домашна лоза, калем или хибрид, 
длабочината на риљањето; оддалеченоста од еден чо-
кот до друг, општата состојба на лозјето и видот на 
грозјето;

- за ливада: степенот на влага, врстите на трева 
(слатка или кисела), можностите за наводнување и по 
колку пати се коси;

- за пасиште: видот на тревата и времетраење на ис-
пашата; и

- за шума: видот на шумата (висока, средна или 
ниска), видот на дрвјата, турнусот, начинот на користе-
ње на шумата, споредните производи од шумата и по-
стоечките комуникации за експлоатација на шумата.

IV. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 24
(1) Катастарската култура и класа на секоја катас-

тарска парцела во рамките на катастарската општина, 
се определуваат врз основа на огледните земјишта од 
член 17, став (1) од овој правилник. 

(2) Земјиштето на секоја катастарска парцела треба 
да ги има битните обележја и карактеристики на оглед-
ното земјиште на катастарската култура и класа во која 
е распоредено.

(3) За земјиштето распоредено во катстарските кул-
тури: нива под оранжерии, нива под помошни објекти 
и нива под објекти за примарна обработка на земјодел-
ски производи, не се утврдува катастарска класа.

Член 25
Ако катастарската парцела не е со еднаква плод-

ност на целата своја површина, деловите на парцелата 
со различна плодност добиваат различни катастарски 
класи. 

Член 26
(1) За катастарските парцели на кои има изградено 

згради и други објекти кои стекнале правен статус во 
постапката за утврдување правен статус согласно со за-
кон, земјиштето под овие згради и други објекти се за-
пишува со катастарска култура земјиште под 
зграда/друг објект, а околното земјиште ги задржува по-
стојната катастарска култура и класа.

(2) Запишувањето од став (1) на овој член се врши 
врз основа на исправа за правен основ, доказ за платен 
надоместок и геодетски елаборат за утврдена фактичка 
состојба изготвен од трговец поединец овластен геодет 
или трговско друштво за геодетски работи.

V. УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ КУЛТУРИ 
И КЛАСИ ПРИ ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ

Член 27
 При одржување на катастарот на недвижностите, 

земјиштето може да претрпи промени во катастарската 
класа при промена на катастарската култура и при про-
мена на природните и економските услови на земјиште-
то за земјоделско, шумско и друго производство.  
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Член 28
(1) При одржување на катастарот на недвижности, 

по пријава на странка се врши промена на катастарска 
култура и класа при што во прилог на пријавата стран-
ката е должна да достави и доказ издаден од надлежен 
орган со кој ќе се потврди дали катастарската парцела 
на која се однесува барањето за промена на катастарска 
култура и класа, се наоѓа или не се наоѓа во градежен 
реон. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, промена на 
катастарска култура и класа може да се врши и по служ-
бена должност и тоа:

- по пријава на органот надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на земјоделството, шумарството и во-
достопанството, кон која се прилага акт за утврдената 
промена на катастарската култура или класа; и

- по пријава на органот на државната управа надле-
жен за вршење на работите од областа на уредување на 
просторот и единиците на локалната самоуправа, кон 
која се прилага извод од урбанистички план или урба-
нистичко-планска документација. 

Член 29
(1) Подносителот на пријавата доставува геодетски 

елаборат за запишување промена на катастарска култу-
ра и класа, изготвен од трговец поединец овластен гео-
дет или трговско друштво за геодетски работи во слу-
чај кога со пријавата се бара:

- промена на катастарска култура на земјиштето од 
градежно неизградено земјиште во градежно изградено 
земјиште и обратно;

- промена на катастарска култура во  нива под оран-
жерија, нива под помошен објект и нива под објект за 
примарна обработка на земјоделски производи; и 

- промена на катастарска култура и класа на дел од 
катастарска парцела;

(2) За промена на катастарската култура од став (1) 
алинеи  еден и два од овој член се доставува геодетски 
елаборат од извршениот премер во функција на одржу-
вање на катастарот на недвижности.

(3) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 
од став (2) на овој член се дадени во Правилникот за 
премер на недвижности.

(4) За промена на катастарска култура и класа од 
став (1) алинеја три од овој член се доставува геодет-
ски елаборат за геодетски работи за посебни намени – 
промена на катастарска култура и класа.

(5) Формата и содржината на геодетскиот елаборат 
од став (4) на овој член се дадени во Правилникот за ге-
одетски работи за посебни намени.

Член 30
(1) Утврдувањето на настанатите промени на катас-

тарските култури и класи на плодните земјишта, при-
родните неплодни земјишта и земјиштата под води го 
врши стручно лице дипломиран инженер агроном при 
Агенцијата за катастар на недвижности. 

(2) Утврдувањето на настанатите промени на катас-
тарските култури и класи на земјиштата од став (1) на 
овој член во  градежно неизградено земјиште, го врши 
стручно лице од геодетска насока при Агенцијата за ка-
тастар на недвижности.

(3) Утврдувањето на настанатите промени на катас-
тарската култура на земјиштето од градежно неизграде-
но земјиште во градежно изградено земјиште и об-
ратно, го врши трговец поединец овластен геодет или 
трговско друштво за геодетски работи. 

(4) Катастарските класи се утврдуваат според сосед-
ните или најблиските катастарски парцели со иста ка-
тастарска култура и со еднаква положба на земјиштето. 
Доколку таква катастарска култура не се наоѓа во бли-
зина на катастарската парцела за која се утврдува катас-
тарска класа, класирањето се врши врз основа на ут-
врдените огледни земјишта во катастарската општина.

Член 31
Земјоделското земјиште кое е вештачки деградира-

но (посипано со чакал и друг матерјал) не може да би-
де предмет на промена на катастарска култура и класа, 
односно ја задржува постојната катастарска култура и 
класа. 

Член 32
Во случај кога се врши промена на катастарска кул-

тура и класа на дел од катастарска парцела која не мо-
же да биде предмет на физичка делба согласно со за-
кон, податоците од геодетскиот елаборат од член 29 
став (4) на овој правилник се користат само за опреде-
лување на површината на делот од катастарската парце-
ла за кој се врши промената, без да се врши делба на ка-
тастарската парцела во катастарскиот план.

Член 33
(1) Стручните лица од член 30, став (1) на овој пра-

вилник промената на катастарската култура и класа на 
земјиштето ја утврдуваат со увид на самото место во 
присуство на подносителот на пријавата, за што изгот-
вуваат записник. 

(2) Во случај кога промената на катастарска култу-
ра и класа се однесува на дел од катастарска парцела, 
при изготвувањето на записникот стручните лица од 
член 30, став (1) на овој правилник ги користат подато-
ците содржани во геодетскиот елаборат од член 29 став 
(4) на овој правилник, доставен од подносителот на 
пријавата.

(3) Формата и содржината на записникот од став (1) 
на овој член е дадена во прилог број 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34
 Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на катас-
тарското класирање на земјиштето („Службен весник 
на СРМ“ број 29/1987).

Член 35
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 01-18209/1 Управен одбор
17 октомври  2013 година Претседател,

Скопје Анета Јорданова, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

3485.
Врз основа на член 59 став (3), алинеја 4 од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА  

ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРОИЗВОДИ ШТО 
ДОАЃААТ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА(*)

ГЛАВА I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-
ња за безбедност на групата на пластични материјали и 
производи што доаѓаат во контакт со храната.

Член 2
Посебни барања

Одредбите на овој правилник ги определуваат и по-
себните барања за производството и промет на пластич-
ни предмети и материјали:

(а) наменети да дојдат во контакт со храната; или
(б) кои се веќе во контакт со храната; или
(в) за кои разумно е да се очекува да дојдат во кон-

такт со храната.
Член 3
Опсег

(1) Одредбите на овој правилник се применуваат на 
предмети и материјали ставени во промет на пазарот во 
Република Македонија кои спаѓаат во следните катего-
рии:

- а) материјали, предмети и нивни делови кои се со-
стојат исклучиво од пластика;

- б) пластични повеќеслојни материјали и предмети 
кои се поврзани заедно со лепливи или со други средс-
тва;

- в) материјали и предмети од точките а) или б) на 
овој член печатени и/или покриени со слој или облог;

- г) пластични слоеви или облоги, кои се користат 
како дихтунзи за тапи и затворачи и заедно со нив фор-
мираат збир од два или повеќе слоја на различни видо-
ви материјали и

- д) пластични слоеви во повеќеслојни материјали и 
предмети од различни материјали.

(2) Одредбите на овој правилник не се применуваат 
на следните предмети и материјали  кои се ставаат во 
промет и истите треба да се опфатени со други конкрет-
ни мерки:

- а) јоноизменувачки смоли;
- б) гума и
- в) силикони.

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр. 10/2011 од 14 јануари, 2011 година за пластични материјали и 
предмети наменети да дојдат во контакт со храна, број 
32011R0010 

Член 4
Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:

1.  „пластични материјали и предмети“ се:
(а) материјали и предмети од член 3 став (1) точки 

(а), (б) и (в) на овој правилник и
(б) пластични слоеви од член 3 став (1) точки (г) и 

(д) од овој правилник, 

2. „пластика“ е полимер со евентуално додадени 
адитиви или други супстанции, способен да ја сочину-
ва главната структурна компонента на завршни матери-
јали и предмети;

3. „полимер“ е секоја макромолекуларна супстанци-
ја добиена со:

(а) процес на полимеризација како на пример полиа-
диција или поликондензација, или сличен процес извр-
шен врз полимери и други појдовни супстанции; или

(б) хемиска модификација на природни или синте-
тички макромолекули; или

(в) микробиолошка ферментација;
4. „повеќеслоен пластичен материјал или предмет“ 

е материјал или предмет составен од два или повеќе 
слоја пластика;

5. „повеќеслоен материјал или предмет од различни 
материјали“ е материјал или предмет составен од два 
или повеќе слоја различни видови материјали, од кои 
најмалку еден е пластичен слој;

6. „мономер или друга  основна или појдовна суп-
станција“ е:

(а)  мономер  претставува молекула која има способ-
ност  за  меѓусебно  хемиско поврзување со останатите 
истородни  молекули формирајки   синџир од молекули 
наречен полимер;

(б) супстанција подложена на кој било процес на по-
лимеризација за производство на полимери; или

(в) природна или синтетичка макромолекуларна суп-
станција која се користи во производството на модифи-
кувани макромолекули; или

(г) супстанција која се користи за модификување на 
природни или синтетички макромолекули;

7. „адитив“ е супстанција која намерно се додава во 
пластиката за да се добие физички или хемиски ефект 
за време на преработката на пластиката или во крајни-
от материјал или предмет; наменет е да остане во за-
вршниот материјал или предмет;

8. „помагало за производство на полимери“ е секоја 
супстанција која се користи како соодветен медиум за 
производство на полимери или пластика; може да биде 
присутна во крајниот материјал или предмет, но ниту е 
наменета за тоа, ниту пак игра физичка или хемиска 
улога во него;

9. „ненамерно додадена супстанција“ е примеса во 
користените супстанции или среден продукт на реакци-
ја формиран за време на процесот на производство или 
разложување или производ на реакција;

10. „помагало за полимеризација“  (или иницијатор) 
е супстанција која ја отпочнува полимеризацијата 
и/или го контролира создавањето на макромолекуларна 
структура;

11. „граница на целосна миграција (ГЦМ)“ е макси-
мално дозволена количина на неиспарливи супстанции 
кои се ослободуваат од некој материјал или предмет во 
симулантите на храна;
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12. „симулант на храна“ е медиум за тестирање кој 
ја претставува храната; симулантот на храна го имити-
ра мигрирањето на храната од материјалите кои доаѓа-
ат во контакт со храната;

13. „граница на специфична миграција (ГСМ)“ е ма-
ксимално дозволена количина на дадена супстанција 
која е се ослободува од одреден материјал или предмет 
во храната или симулантите на храна;

14. „вкупна граница на специфична миграција 
(ГСМ(В))“ е максимално дозволен збир на одредени 
супстанции кои се ослободуваат во храната или симу-
лантите на храна кој се изразува како вкупен износ од 
половината од посочените супстанции;

15. „функционална бариера“ е бариера која се со-
стои од еден или повеќе слоја на кој било вид матери-
јал која обезбедува дека крајниот материјал или пред-
мет ги исполнува одредбите на член 6  од Правилникот 
за општите барања за безбедност на материјалите и про-
изводите што доаѓаат во контакт со храната *2 и одред-
бите на овој правилник;

16.„храна без маснотии“ е храна за која при тестира-
њето на миграцијата во Табела 2 на Прилог 5 кој е со-
ставен дел од овој правилник кон оваа регулатива се 
одредени единствено симулантите на храна кои се раз-
ликуваат од D1 или D2;

17.„ограничување“ е ограничување на употребата 
на одредена супстанција, граница на миграција или гра-
ница на количината на супстанцијата во материјалот 
или предметот;

18.„спецификација“ е составот на одредена супстан-
ција, критериумите за нејзината чистота, физичко-хеми-
ските карактеристики на одредена супстанција, поеди-
ностите кои се однесуваат на производниот процес или 
дополнителни информации за изразувањето на граници-
те на миграција.

Член 5
Ставање во промет на пластични предмети и мате-

ријали кои доаѓаат во контакт со храната

Пластичните материјали и предмети можат да се 
стават на пазарот единствено ако:

- ги исполнуваат општите барања од член 6  од Пра-
вилникот за општите барања за безбедност на материја-
лите и производите што доаѓаат во контакт со храната 
при наменетата и предвидлива употреба; 

- ги исполнуваат барањата за означување на член 19 
од Правилникот за општите барања за безбедност на ма-
теријалите и производите што доаѓаат во контакт со 
храната*3; 

- ги исполнуваат барањата за следливост на член 20 
од Правилникот за општите барања за безбедност на ма-
теријалите и производите што доаѓаат во контакт со 
храната*4; 

- се произведени според правилата за добра произ-
водна пракса утврдени во  Правилникот за општите ба-
рања за безбедност на материјалите и производите што 
доаѓаат во контакт со храната*5 и

- ги исполнуваат барањата за составот и означување-
то утврдени во Поглавјата II, III и IV на овој правил-
ник.

ГЛАВА II
БАРАЊА ВО ВРСКА СО СОСТАВОТ

ОДДЕЛ 1

Одобрени супстанции

Член 6
Единствена листа на одобрени супстанции

(1) Супстанциите од Единствената листа на одобре-
ни супстанции (во понатамошниот текст: Листа ) даде-
ни во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник мо-
же да се користат во производството на пластични слое-
ви во пластичните материјали и предмети.

(2) Листата се состои од:
(а) мономери или други појдовни супстанции;
(б) адитиви со исклучок на бои;
(в) помагала за производство на полимери со исклу-

чок на растворувачи и
(г) макромолекули добиени од микробиолошка фер-

ментација.

Член 7
Отстапувања за супстанциите кои не се на Листата

(1) По исклучок од член 6 од овој правилник, суп-
станции кои не се наведени во Листата може да се кори-
стат како помагала за добивање на полимери во произ-
водството на пластични слоеви во пластичните матери-
јали и предмети, но тие претходно треба да ги поминат 
процедурите од член 10 на Правилникот за општите ба-
рања за безбедност на материјалите и производите што 
доаѓаат во контакт со храната.

(2) По исклучок од член 6 од овој правилник, може 
да се користат бои и растворувачи во производството 
на пластични слоеви во пластичните материјали и пред-
мети кои подлежат на процедурите опишани во член 10 
од Правилникот за општите барања за безбедност на ма-
теријалите и производите што доаѓаат во контакт со 
храната.

(3) Одредбите од членовите 12, 13, 14, 15 и 16 од 
Правилникот за општите барања за безбедност на мате-
ријалите и производите што доаѓаат во контакт со хра-
ната  се применуваат на следните супстанции кои не се 
на Листата: 

- а) соли (вклучувајќи двојни и киселински соли) на 
алуминиум, амониум, бариум, калциум, кобалт, бакар, 
железо, литиум, магнезиум, манган, калиум, натриум и 
цинк од одобрени киселини, феноли или алкохоли;

- б) смеси добиени со мешање на одобрени супстан-
ции без хемиска реакција на компонентите;

- в) кога се користат како адитиви, природни или 
синтетички полимерни супстанции со молекуларна те-
жина од најмалку 1 000 Da, освен макромолекули доби-
ени со микробиолошка ферментација, кои ги исполну-
ваат барањата на овој правилник, доколку можат да фи-
гурираат како главна структурна компонента на крајни-
от материјал или предмет;

- г) кога се користат како мономери или други пој-
довни супстанции, пред-полимерите и природните или 
синтетичките макромолекуларни супстанции, како и 
нивните мешавини, освен макромолекулите добиени со 
микробиолошка ферментација, воколку мономерите 
или појдовните супстанции потребни за нивно синтези-
рање се внесени во листата.
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(4) Во пластичните слоеви на пластичните материја-
ли или предмети, може да се присутни следните суп-
станции, кои не се дадени во  Листата:

- а) ненамерно додадени супстанции и
- б) помагала за полимеризација.

ОДДЕЛ 2

Општи барања, ограничувања и спецификации

Член 8
Општи барања за супстанциите

Супстанциите кои се користат во производството 
на пластични слоеви во пластичните материјали и пред-
мети се со технички квалитет и чистота соодветна на 
наменетата и предвидлива употреба на материјалите и 
предметите. Составот му е познат на производителот 
на супстанцијата и ќе им биде ставен на увид на над-
лежните органи доколку тоа го побараат.

Член 9
Посебни барања за супстанциите

(1) Супстанциите кои се користат во производство-
то на пластични слоеви во пластичните материјали и 
предмети подлежат на следните ограничувања и специ-
фикации:

- а) границата на специфична миграција утврдена 
во член 10 од овој правилник;

- б) границата на целосна миграција утврдена во 
член 11 од овој правилник;

- в) ограничувањата и спецификациите утврдени во 
Прилог 1 , Табела 1, колона 10, точка 1  на овој правил-
ник и

- г) деталните спецификации утврдени во Прилог 1 
точка 4  на овој правилник.

(2) Супстанциите кои се користат во производство-
то на пластични слоеви во пластичните материјали и 
предмети, во наноформа, ќе се користат единствено 
ако тоа е изрично одобрено и споменато во специфика-
циите дадени во Прилог 1 на  овој правилник.

Член 10
Општи ограничувања за пластични материјали и 

предмети

Општите ограничувања за пластични материјали и 
предмети се дадени во Прилог 2 кој е составен дел  на 
овој правилник.

Член 11
Граници на специфична миграција

(1) Пластичните материјали и предмети не треба да 
ги пренесуваат нивните состојки во храната во количи-
ни кои ги надминуваат границите на специфична мигра-
ција (ГСМ) дадени во Прилог 1 на овој правилник. 
Овие граници на специфична миграција (ГСМ) се изра-
зуваат во mg супстанција на kg храна (mg/kg).

(2) За супстанциите за кои во Прилог 1 на овој пра-
вилник не е дадена граница на специфична миграција 
или некое друго ограничување, се применува општата 
граница на специфична миграција од 60 mg/kg.   

(3) По исклучок од одредбите на  ставовите (1) и (2) 
на овој член, адитивите кои се одобрени согласно Пра-
вилникот за адитивите што се употребуваат во произ-
водството на храна*7 не треба да мигрираат во храната 
во количества кои би предизвикале технолошки ефект 
во крајната храна и не треба  да:

- а) ги надминат ограничувањата предвидени во 
Правилникот за адитивите што се употребуваат во про-
изводството на храна или ограничувањата дадени во 
Прилог 1 на овој правилник каде нивната употреба ка-
ко адитиви во храна е одобрена или

- б) ги надминат ограничувањата утврдени во При-
лог 1 на овој правилник каде нивната употреба како 
адитиви во храна не е одобрена.

Член 12
Граница на целосна миграција

(1) Пластичните материјали и предмети не треба да 
ги пренесуваат нивните состојки во симулантите на хра-
на во количества кои надминуваат 10 mg од вкупните 
состојки ослободени на dm2 од површината на контакт 
со храната (mg/dm2). 

(2) По исклучок  од став 1 на овој член, пластични-
те материјали и предмети кои се наменети да дојдат во 
контакт со храна за доенчиња и мали деца, согласно  
Правилникот за посебните барања за безбедност на хра-
ната за посебна нутритивна употреба - млечна храна за 
доенчиња*8 и Правилникот за посебните барања за без-
бедност на храната за посебна нутритивна употреба - 
преработена храна на житна основа и детска храна за 
доенчиња и мали деца*9,  не треба да ги пренесуваат 
нивните состојки во симулантите на храна во количес-
тва кои надминуваат 60 mg од вкупните состојки осло-
бодени на kg симулант на храна.

ГЛАВА III
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДРЕДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 

И ПРЕДМЕТИ

Член 13
Пластични повеќеслојни материјали и предмети

(1) Во еден пластичен повеќеслоен материјал или 
предмет, составот на секој пластичен слој треба да ги 
исполнува одредбите на овој правилник.

(2) По исклучок од став 1 на овој член, еден пласти-
чен слој кој не е во директен контакт со храната и е од-
делен од неа со функционална бариера, може да:

(а) не ги исполнува ограничувањата и спецификаци-
ите утврдени во Прилог 1 на овој правилник, освен за 
винилхлорид мономер и/или

(б) се произведени со супстанции кои не се на Ли-
стата. 

(3) Миграцијата на супстанции  од став (2) точка (б) 
на овој член во храна или симулант на храна не треба 
да биде видлива односно измерена со статистичка си-
гурност со метод на анализа со граница на детекција од 
0.01 mg/kg. Границата секогаш се изразува како концен-
трација во храната или симулантите на храна и се одне-
сува на група соединенија, доколку тие се структурно и 
токсиколошки поврзани, особено во случајот на изоме-
рите или соединенијата од истата релевантна функцио-
нална група, и ќе вклучи можно израмнување на прено-
сот помеѓу групите.
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(4) Супстанциите кои ги не се дадени во Листата од 
став (2) точка (б) на овој член не припаѓаат на ниту ед-
на од следните категории:

- а) супстанциите класифицирани како „мутагени“, 
„канцерогени“ или „токсични при репродукција“ и  

- б) супстанции во наноформа.
(5) Крајниот пластичен повеќеслоен материјал или 

предмет треба да е во согласност со границите на спе-
цифична миграција утврдени во член 11 на овој правил-
ник и границата на целосна миграција утврдена во член 
12 на овој правилник.

Член 14
Повеќеслојни материјали и предмети од различни 

материјали

(1) Во еден повеќеслоен материјал или предмет од 
различни материјали, составот на секој пластичен слој 
треба да ги исполнува барањата утврдени со овој пра-
вилник. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, пластични-
от слој во еден повеќеслоен материјал или предмет со-
ставен од различни материјали кој не е во директен кон-
такт со храната и е одделен од неа со функционална ба-
риера, може да биде произведен со супстанции кои не 
се дадени во  Листата.

(3) Супстанциите кои не се дадени во Листата од 
став (2) на овој член  не припаѓаат на ниту една од след-
ните категории:

- а)  супстанциите класифицирани како „мутагени“, 
„канцерогени“ или „токсични при репродукција“ и

- б) супстанции во наноформа.
(4) По исклучок  од став (1) на овој член, одредбите 

на  членовите 11 и 12 на овој правилник не се однесува-
ат на пластични слоеви во повеќеслојни материјали и 
предмети од различни материјали.

(5) Пластичните слоеви во повеќеслојни материјали 
и предмети составени од различни материјали секогаш 
треба да ги исполнуваат ограничувањата за винилхло-
рид мономер дадени во Прилог 1 на овој правилник. 

ГЛАВА IV
ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 15
Изјава за усогласеност

(1) За пластичните материјали и предмети, полупро-
изводите и супстанциите наменети за производство на 
тие материјали и предмети во фазите на ставање во про-
мет, со исклучок на фазата на малопродажба, потребна 
е писмена изјава во согласност со член 9  ставови  (4) и 
(5) од Правилникот за општите барања за безбедност 
на материјалите и производите што доаѓаат во контакт 
со храната.

(2) Писмената изјава од став (1) на овој член ја дава 
деловниот субјект која треба да ги содржи информации-
те дадени во Прилог 4 кој е составен дел од овој правил-
ник. 

(3) Писмената изјава од став (1) на овој член, овоз-
можува лесна идентификација на материјалите, предме-
тите или полупроизводите или супстанциите за кои е 
издадена. Изјавата може да се обнови доколку настанат 
значителни промени во составот или производството 

кои предизвикуваат промени и врз миграцијата од мате-
ријалите или предметите или доколку се добијат нови 
научни податоци.

Член 16
Придружни документи

(1) Деловниот субјект, на барање на Агенцијата за 
храна и ветеринарство, ја стави на увид соодветната до-
кументација со која потврдува дека материјалите и 
предметите, полупроизводите и супстанциите намене-
ти за производство на тие материјали и предмети ги ис-
полнуваат барањата утврдени со овој правилник.  

(2) Документацијата од став (1) на овој член треба 
да ги содржи условите и резултатите од тестирањето, 
пресметките, моделирањето, други анализи и доказен 
материјал за безбедноста или усогласеноста.  

ГЛАВА V
УСОГЛАСЕНОСТ НА БАРАЊАТА

Член 17
Обработка и толкување на резултатите 

од тестирањето на миграцијата

(1) За да се провери усогласеноста на барањата утвр-
дени со овој правилник, вредностите на специфичната 
миграција се изразуваат во mg/kg и се однесуваат на ре-
алниот сооднос меѓу површина и волуменот на матери-
јалот или предметот при тековната или предвидена упо-
треба. 

(2) По исклучок  од став (1) на овој член за:
- а) контејнери и други предмети, кои содржат или 

е планирано да содржат помалку од 500 ml или g или 
повеќе од 10 l,

- б) материјали и предмети за кои поради нивната 
форма не е можно да се процени врската меѓу нивната 
површина и количеството храна со која доаѓаат во кон-
такт,

- в)  материјали за пакување  на храна  во форма на 
плочи и ленти и кои сеуште не се во контакт со храна-
та,

- г) материјали за пакување  на храна  во форма на 
плочи и ленти кои содржат помалку од 500 ml или g 
или повеќе од 10 l,

вредноста на миграцијата се изразува во mg/kg и го 
опфаќа соодносот меѓу површината и волуменот на 6 
dm2 на килограм храна.

(3) Одредбите од став (2) од овој член не се приме-
нуваат на пластични материјали и предмети наменети 
да дојдат во контакт или кои веќе се во контакт со хра-
на за доенчиња и мали деца, согласно Правилникот за 
посебните барања за безбедност на храната за посебна 
нутритивна употреба - млечна храна за доенчиња и Пра-
вилникот за посебните барања за безбедност на храна 
за посебна нутритивна употреба - преработена храна на 
житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца.    

(4) По исклучок од став (1) на овој член, за капачи-
њата, дихтунзите, затворачите и слични предмети за за-
творање, вредноста на специфичната миграција се изра-
зува во: 

- а) mg/kg, земајќи ја предвид вистинската содржи-
на на контејнерот за кој затворачот е наменет или во 
mg/dm2, земајќи ја предвид вкупната контактна повр-
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шина на предметот за затворање и предметот кој се за-
твора, доколку употребата на предметот е позната и зе-
мајќи ги предвид одредбите на став (2) на овој член и

- б) mg/предмет доколку употребата на предметот 
не е позната.

(5) За капачињата, дихтунзите, затворачите и слич-
ни предмети за затворање, вредноста на целосната ми-
грација се изразува во: 

- а) mg/dm2, земајќи ја предвид вкупната контактна 
површина на предметот за затворање и предметот кој се 
затвора, доколку употребата на предметот е позната и

- б) mg/предмет доколку употребата на предметот 
не е позната.

Член 18
Правила за проценка на усогласеноста со границите 

на миграција

(1) За материјалите и предметите кои се веќе во кон-
такт со храната, проверката на усогласеноста со грани-
ците на специфична миграција се врши согласно прави-
лата дадени во Прилог 5  Поглавје 1   кој е составен дел 
на овој правилник.

(2) За материјалите и предметите кои сеуште не се 
во контакт со храната, потврдата на усогласеноста со 
границите на специфична миграција се врши врз храна-
та или симулантите на храна дадени во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник, согласно правилата да-
дени во Прилог 5  Поглавје 2  Оддел 2.1 на овој правил-
ник.

(3) За материјалите и предметите кои сеуште не се 
во контакт со храната, потврдата на следењето на усог-
ласеноста со границата на специфична миграција се вр-
ши со примена на пристапите на проверка согласно пра-
вилата утврдени во Прилог 5 Поглавје 2, Оддел 2.2 на  
овој правилник. Доколку некој материјал или предмет 
не е усогласен со границите на миграција при приста-
пот на проверка, престанокот на неусогласувањето тре-
ба да се потврди со проверка на усогласеноста соглас-
но став (2) на овој член.

(4) За материјалите и предметите кои сеуште не се 
во контакт со храната, потврдата на усогласеноста со 
границите на целосна миграција се врши врз симулан-
тите на храна  A, B, C, D1 и D2, од Прилог 3 на овој 
правилник, согласно правилата дадени во Прилог 5 
Поглавје 3, Оддел 3.1 на  овој правилник.

(5) За материјалите и предметите кои сеуште не се 
во контакт со храната, потврдата на усогласеноста со 
границата на целосна миграција се врши со примена на 
пристапите на проверка согласно правилата дадени во 
Прилог 5  Поглавје 3, Оддел 3.4 на  овој правилник.  До-
колку некој материјал или предмет не е усогласен со 
границата на миграција при пристапот на проверка, пре-
станокот на неусогласувањето треба да се потврди со 
проверка на усогласеноста согласно став (4) на овој 
член.

(6) Резултатите од тестирањето на специфичната ми-
грација добиени кај храната имаат предност пред резул-
татите добиени кај симулантот на храна. Резултатите 
од тестирањето на специфичната миграција добиени 
кај симулантот на храна имаат предност пред резулта-
тите добиени со пристапите на проверка.

(7) Пред да се споредат резултатите од тестирањето 
на специфичната и целосната миграција со границите 
на миграција, се применуваат факторите на корекција 
дадени во Прилог 5  Поглавје 4 на  овој правилник во 
согласност со правилата одредени во истиот.

Член 19
Проценка на супстанциите кои не се на листата

Усогласеноста на супстанциите кои не се на листа-
та а се наведени во ставовите (1), (2) и (4) на член 6 и 
став (2) на член 13 на овој правилник кои не се опфате-
ни во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник се 
проценува во согласност со  општите барања за безбед-
ност од член 6 од Правилникот за општите барања за 
безбедност на материјалите и производите што доаѓаат 
во контакт со храната и со меѓународно признатите на-
учни начела за проценка на ризикот. 

ГЛАВА VI
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20
Преодни одредби

(1) Со денот на влегување во сила на овој правил-
ник, придружните документи од член 16 на овој правил-
ник за материјали, предмети и супстанции ставени на 
пазарот до 31 декември 2015 година може да се заснова-
ат врз правилата за тестирање на миграцијата утврдени 
во член 18 на овој правилник.

(2) Придружните документи од член 16 на овој пра-
вилник, од 1 јануари 2016 година ќе се засноваат на 
правилата за тестирање на миграцијата утврдени во 
член 18 на овој правилник, без тоа да е во спротивност 
со став (1) на овој член.

(3) Адитивите кои се користат при одредување на 
големината на плексиглас за пластика збогатена со пле-
ксиглас која не е наведена во Прилог 1 на овој правил-
ник, до 31 декември 2015 година реба да ги исполнува-
ат одредбите за проценка на ризикот утврдени во член 
19 на овој правилник.

(4) Материјалите и предметите кои се ставени на па-
зарот пред донесувањето на овој правилник може да се 
продаваат до 1 јануари 2014 година.

(5) Одредбата на член 6 на овој правилник за упо-
требата на адитиви, со исклучок на пластификаторите, 
ќе се применува на пластичните слоеви или пластични-
те премази во капачињата и затворачите наведени во 
член 3 точка (г) од  на овој правилник,  од 31 декември 
2015 година.

(6) Одредбата од член 6 на овој правилник  ќе се 
применува на употребата на адитиви при одредување 
на големината на плексиглас за пластика збогатена со 
плексиглас од 31 декември 2015 година.

Член 21
Влегување во сила

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

Бр. 02-2772/3
16 октомври 2013 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3486.

Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обнвинители на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 
на триесет и шеста седница одржана на 16.10.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 
НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
ГОСТИВАР  ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 
ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СВЕТИ 
НИКОЛЕ  ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ВИШОТО ЈАВ-
НО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР  ЈАВЕН ОБВИ-
НИТЕЛ ВО ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
ШТИП  И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ  

СТРУМИЦА  КУМАНОВО И  ОХРИД

I
За  Основен  јавен обвинител на Основното  јавно 

обвинителство Гостивар  се избира: 
1. Ахмед Ахмеди.

                      
II

За  Основен јавен обвинител на  Основното јавно об-
винителство Свети Николе  се избира: 

1. Анита Поп Методиева.
                           

III
За  јавен обвинител во Вишото  јавно обвинител-

ство Гостивар   се избира:
1. Деса Пауновска.

IV
За  јавен обвинител во Вишото  јавно обвинител-

ство Штип  се избира: 
1. Даница Монева.

V
За  јавни обвинител во Основното  јавно обвинител-

ство Скопје  се избираат: 
1. Ленче Ристоска.

VI
За  јавен обвинител во Основното  јавно обвинител-

ство Струмица се избира: 
1.Надица Василева.

VII
За  јавен обвинител во Основното  јавно обвинител-

ство Куманово  се избира: 
1.Татјана Стошевска.

VIII
За  јавен обвинител во Основното  јавно обвинител-

ство Охрид  се избира: 
1.Викторија Коваческа Мандулоска.

IX
Оваа одлука влегува во сила на ден 01.11.2013 го-

дина, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија” 

СОИ. бр. 5/13 Совет на јавните обвинители
16 октомври  2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

__________
3487.

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-
донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на jавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и петта сед-
ница  одржана на 20.09.2013   година ја  донесе следна-
та 

О Д Л У К А

I
На Благој Ѓеоргиев роден 04.10.1949 година, избран 

на 12.11.2009 година за  Виш јавен обвинител на Вишо-
то  јавно обвинителство Штип, без ограничување на 
траење на мандатот  му се утврди престанок  на фун-
кцијата јавен обвинител  поради исполнување на усло-
вите за старосна пензија.

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 31.10.2013 година.

СОР БР. 9/13 Совет на јавните обвинители
20 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
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3488.
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на jавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и петта сед-
ница  одржана на 20.09.2013 година ја  донесе следната 

О Д Л У К А

I
На Намик Даци роден 04.10.1949 година, избран на 

12.12.2009 година за  Основен јавен обвинител на Ос-
новното јавно обвинителство Дебар, без ограничување 
на траење на мандатот  му се утврди престанок  на фун-
кцијата јавен обвинител  поради исполнување на усло-
вите за старосна пензија.

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 31.10.2013 година.

СОР бр. 10/13 Совет на јавните обвинители
20 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

__________
3489.

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-
донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр.150/07), на својата триесет и петта сед-
ница  одржана на 20.9.2013 година ја  донесе следната 

О Д Л У К А

I
На Трендафилка Петрова родена 05.10.1949 година, 

избрана на 14.04.2009 година за јавен обвинител во Ви-
шото јавно обвинителство Битола, без ограничување на 
траење на мандатот  и  се утврди престанок  на функци-
јата јавен обвинител  поради исполнување на условите 
за старосна пензија.

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 31.10.2013 година.

СОР бр. 11/13 Совет на јавните обвинители
20 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

3490.
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот 

на jавните обвинители на Република Македонија  
(„Службен  весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот 
на јавните обвинители, на одржаната триесет и шеста 
седница на 16.10.2013 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА  ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА 
НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ВИШО-
ТО  ЈАВНО  ОБВИНИТЕЛСТВО   ГОСТИВАР  ЗА 

ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

I
Со донесување на оваа одлука се врши проширува-

ње на систематизацијата на  бројот на јавните обвините-
ли во Вишото јавно обвинителство Гостивар,   предход-
но утврдена со Одлука донесена од страна на Советот 
на јавните обвинители на ден 01.09.2008 година.и 
25.03.2011 година.

II
Проширувањето се однесува на точките 3 од Одлу-

ката за определување на бројот на јавни обвинители на 
јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните 
обвинителства, па така точка 3 ќе гласи “Виш  јавен об-
винител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и (6) 
шест јавни обвинители во Вишото јавно обвинител-
ство” 

III
Оваа одлука стапува на сила од денот на донесува-

њето        

А.бр. 189-14/13 Совет на јавните обвинители
16 октомври 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

__________
3491.

Советот на Јавните обвинители  на Република Маке-
донија врз основа на  член  9 и член 36 став 1 од Зако-
нот за Советот на Јавните обвинители на Република Ма-
кедонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), и член 19 
став 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен 
весник РМ“ бр.150/07), објавува                   

О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА

I
1. Еден  Јавен обвинител за времено упатување во 

Основното јавно обвинителство Охрид до 6 (шест) ме-
сеци
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2. Еден  Јавен обвинител за времено упатување во 
Основното јавно обвинителство Битола до 6 (шест) ме-
сеци

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен ус-
ловите предвидени во  чл. 45 од Законот за јавно обви-
нителство („Сл весник на РМ“ број 150/07) , Законот за 
измени и дополнување на Законот за јавно обвинител-
ство   („Сл.весник на РМ“ бр 111/08 ),  потребно е како 
посебен услов  да исполнуваат:

I.  Кандидатот за избор на јавен обвинител во Ос-
новно јавно обвинителство  освен  условите предвиде-
ни во чл. 44 ст. 1 од  Законот за јавно обвинителство 
(„Сл весник на РМ“ број150/07), потребно е  како посе-
бен  услов  да исполнува  работно искуство  како јавен 
обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација , во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ  за работен 
стаж,  диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-
нал или заверена фотокопија на нотар, треба потребни-
те документи да  ги достават до Советот на јавните об-
винители на Република Македонија  ул. „Димитар Вла-
хов“ бр.4 во рок од 8 дена од објавувањето во Службен 
весник.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
                                                

А.бр. 189-16/13 Совет на јавните обвинители
16 октомври 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

_________
3492.

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07),  објавува 

О Г  Л  А  С
ЗА ИЗБОР НА

I
1. Виш  јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство  Штип.

II
2. Еден  јавен обвинител  во  Вишото јавно обвини-

телство  Гостивар.
3. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинител-

ство Битола

III
4. Основен  јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Кавадарци
5. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Кичево
6. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Кочани
7. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Куманово
8. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Крива Паланка
9. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Дебар

IV
10. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција

V
11. Еден  јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство за гонење на организиран криминал и коруп-
ција

VI
12. Два јавни обвинители во Основното јавно обви-

нителство Скопје
13. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Велес
Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен  условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  За-
конот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ 
број150/07) и Законот за измени и дополнување на Зако-
нот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за:

I.  Кандидатите  за избор на  Виш јавен обвинител 
на ВиШото јавно  обвинителсво   Штип потребно е  ка-
ко посебен  услов  да имаат  работно искуство од нај-
малку   пет години години стаж како јавен обвинител, 
со потврдени резултати во работата. 

II. Кандидатите  за избор на  јавен обвинител во 
Вишото јавно  обвинителсво   Гостивар и Битола, пот-
ребно е  како посебен  услов  да имаат  работно искус-
тво од најмалку   пет години години стаж како јавен об-
винител, со потврдени резултати во работата, или пет 
години работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по положениот правосуден испит

III. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство Кавадарци, Ки-
чево, Кочани, Куманово , Крива Паланка и Дебар  пот-
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ребно е како посебен услов да имаат работно искуство 
од најмалку три години стаж како јавен обвинител со 
потврдени резултати во работата

IV. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство за гонење на ор-
ганизиран криминал и корупција потребно е како посе-
бен услов да имаат работно искуство од најмалку чети-
ри години стаж како јавен обвинител со потврдени ре-
зултати во работата

V. Кандидатите за избор на  јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција потребно е како посебен услов 
да имаат работно искуство од најмалку четири години 
стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во 
работата

VI. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Скопје и Велес како посе-
бен услов потребно е да имаат завршено Академија за 
судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација , во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-
нал или заверено на нотар, Уверение за завршена Ака-
демија за судии и јавни обвинители да  ги достават до 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија на ул. "Димитар Влахов"бр.4,  В спрат во рок од 
15 дена од објавувањето во Службен весник на Репуб-
лика Македонија.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                 

А.бр. 189-17/13 Совет на јавните обвинители
16 октомври 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

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