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Број 1 2 јануари 2013,среда година LXIX

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Указ бр. 37 
Од 2 јануари 2013 година  
Врз основа на член 18 став 1 точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 

број 42/2001, 5/2003 и 58/2006)  
СЕ  ОТПОВИКУВА  
од функцијата одбранбено аташе во Лондон, Обединето Кралство  
полковник  ЃОШЕВСКИ Петре ДРАГИ 
лична ВЕС: 31540,  ЕМБГ: 1207963450033 
Министерот за одбрана ќе го изврши овој Указ. 
Овој Указ влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  
          Бр. 07- 1/1                                                                                                         Претседател 
2 јануари  2013 година                                                                                          на Република Македонија,   

          Скопје                                                                                                                   д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните 
патишта  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011 и 
53/2011, 44/2012 и 168/2012) и член 9 од Законот за јав-
ните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 53/2011, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28.12.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Се основа Јавното претпријатие за државни пати-

шта. 
 

Член 2 
Јавното претпријатие за државни патишта работи 

под фирма: 
„Јавно Претпријатие за државни патишта.“ 
Скратен назив на фирмата е: 
„ЈП за државни патишта.“ 
 

Член 3 
Седиштето на Јавно претпријатие за државни пати-

шта е во Скопје, на ул. „Даме Груев” бр. 14. 
 

Член 4 
Приоритетна дејност на Јавното претпријатие за др-

жавни патишта е планирање, изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржувањето и заштитата на патишта-
та, како и управување со државните патишта. 

Шифра на дејност на Јавното претпријатие за др-
жавни патишта е 64.99 - други финансиско – услужни 
дејности, освен осигурување и пензиски фондови, нес-
помнати на друго место. 

 
Член 5 

Јавното претпријатие за државни патишта во рамки 
на приоритетната дејност ги врши следните работи: 

1) управување со државните патишта;  
2) предлага петгодишнa програмa за развој и одр-

жување на државните патишта;  
3) постојано следење и контролирање на состојбите 

на државните патишта;  
4) преземање мерки за рационално користење на 

средствата наменети за државните патишта;  
5) вршење инвеститорски работи од областа на др-

жавните патишта;  
6) наплата на надоместоците за користење на јавни-

те патишта;   
7) задолжувања кај домашни и странски финанси-

ски институции;  
8) организирање на изработка на студии и проекти 

за изградба, реконструкција, рехабилитацијата, одржу-
вање, заштита и наплата на патарина со право истите 
да ги отстапува на физички и правни лица во соглас-
ност со закон;  

9) давање на вршење на работите за изградба, ре-
конструкција, рехабилитација, одржување, заштита, 
наплатата на патарина на државните патишта на прав-
ни лица во согласност со закон;  

10) предлагање одлука за започнување на постапка 
за давање на концесија и/или јавно приватно партнерс-
тво на државен пат;  

11) издава одобренија,  одобрувања и дава мислења 
согласно со Законот за јавните патишта; 

12) организирање на активности поврзани со врше-
ње на броење на сообраќај, заштита на државните па-
тишта, катастар на државните патишта и формирање на 
неопходни бази на податоци;  

13) применување и користење на систем за управу-
вање со одржувањето на коловозите (PMS) и систем на 
управување со одржувањето на мостовите (BMS) и 

14) поддршка за изградба на патишта кои не се др-
жавни патишта, врз основа на обврски произлезени од 
закон. 

 
Член 6 

Средствата за основање на Јавното претпријатие за 
државни патишта се во висина од 5.000.000,00 денари 
кои се наоѓаат на сметката на Агенцијата за државни 
патишта во рамки на трезорската сметка, и се дел од 
салдото кое на денот на отварањето на сметката на Јав-
ното претпријатие за државни патишта и истите од 
страна на Министерството за финансии ќе бидат пре-
фрлени на сметката на Јавното претпријатие за држав-
ни патишта заедно со останатите средства кои се наоѓа-
ат на трезорската сметка на Агенцијата за државни па-
тишта.  

Средствата за текот на работењето ќе се обезбеду-
ваат преку остварување на приходи од тековното рабо-
тење и согласно Законот за јавните патишта.   

 
Член 7 

Јавното претпријатие за државни патишта се орга-
низира на начин со кој се обезбедува најоптимално вр-
шење на дејноста за кое се основа.  

Заради вршење на работите на Јавното претприја-
тие за државни патишта се формираат: 

- подружници за наплата на патарина 
- сектори и  
- одделенија. 

Член 8 
Органи на Јавното претпријатие за државни пати-

шта се: Управен одбор, Одбор за контрола на матери-
јално – финансиско работење и Директор. 

 
Член 9 

Овластувањата, правата, обврските и одговорности-
те на органите на Јавното претпријатие за државни па-
тишта се утврдуваат со Статутот на Јавното претприја-
тие за државни патишта. 

 
Член 10 

За вршител на должноста директор на Јавното прет-
пријатие за државни патишта се именува Љупчо Геор-
гиевски. 

Вршителот на должноста директор ќе ги врши ра-
ботите за запишување на Јавното претпријатие за др-
жавни патишта во Република Македонија во Централ-
ниот регистар на Република Македонија како и другите 
активности потребни за отпочнување со работа на Јав-
ното претпријатие.  

 
Член 11 

Вработените, средствата и имотот, архивата, како и 
правата и обврските на Агенцијата за државни патишта 
се превземаат во Јавното претпријатие за државни па-
тишта согласно член 43 став 4 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за јавните патишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
168/2012). 

 
Член 12 

За обврските во правниот промет Јавното претпри-
јатие за државни патишта одговара со сиот свој имот. 
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Член 13 
Именувањето на членовите на Управниот одбор и 

членовите на Одборот за контрола на материјално – 
финансиско работење ќе се изврши во рок од 30 дена 
од денот на влегување во сила на оваа oдлука, а Стату-
тот на Јавното претпријатие за државни патишта ќе се 
донесе во рок од 30 дена од денот на именувањето на 
членовите на Управниот одбор. 

 
Член 14 

Јавното претпријатие за државни патишта ќе се ре-
гистрира во Централниот регистар на Република Маке-
донија во рок од 15 дена од денот на влегување во сила 
на оваа одлука. 

Со регистрирањето на Јавното претпријатие за др-
жавни патишта во Централниот регистар на Република 
Македонија, во соодветниот регистар ќе се избрише 
Агенцијата за државни патишта.  

 
Член 15 

Постојните подружници на Агенцијата за државни 
патишта со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка  продолжуваат со работа како подружници на Јавно-
то претпријатие за државни патишта до формирањето 
на подружници на Јавното претпријатие за државни па-
тишта согласно оваа одлука и Статутот на Јавното 
претпријатие за државни патишта. 

Лицата овластени за застапување на подружниците 
на Агенцијата за државни патишта со денот на влегува-
ње во сила на оваа oдлука продолжуваат да ги вршат 
работите на овластени лица за раководење со подруж-
ниците се до формирањето на подружници на Јавното 
претпријатие за државни патишта согласно оваа одлука 
и Статутот на Јавното претпријатие за државни пати-
шта. 

 
Член 16 

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

 
Бр. 41-10147/1 Заменик на претседателот  

28 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3. 

Врз основа на член 9, член 25 и член 27 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,  57/2010 и 
135/2011), постапувајќи по Барањето на Кроациа Оси-
гурување АД - Друштво за осигурување на живот 
Скопје поднесено на ден 13.12.2012 година и дополне-
то на ден 18.12.2012 година, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија во состав од: Але-
ксандар Петрески, Милаим Ајдини, Елизабета Видовиќ 
и Сејдија Фазлиоски, членови на Комисијата, на седни-
цата одржана на ден 24.12.2012 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 
1. На Кроациа Осигурување АД - Друштво за оси-

гурување на живот Скопје се дава одобрение за про-
дажба на сопствени акции по пат на приватна понуда и 
тоа 750 обични акции во вкупен износ од 78.750 евра, 

во денарска противвредност од 4.843.227,38 денари, 
согласно Одлуката за продажба на сопствени хартии од 
вредност на Кроациа Осигурување АД – Друштво за 
осигурување на живот број 02-1483/1 од 29.11.2012 го-
дина, донесена на Седница на Собранието на акционе-
ри на Кроациа Осигурување АД - Друштво за осигуру-
вање на живот Скопје одржана на ден 29.11.2012 годи-
на. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и согласно Одлуката за продаж-
ба на сопствени хартии од вредност на Кроациа Осигу-
рување АД – Друштво за осигурување на живот број 
02-1483/1 од 29.11.2012 година, донесена на Седница 
на Собранието на акционери на Кроациа Осигурување 
АД - Друштво за осигурување на живот Скопје одржа-
на на ден 29.11.2012 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на приватната понуда, да ги пријави за упис во де-
позитарот на хартии од вредност промените на сопс-
твеноста на акциите настанати како резултат на реали-
зацијата на приватната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на промените во акционерската 
книга која се води во депозитарот за хартии од вред-
ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на промените. 

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

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

 
Бр. УП1 07-232 Комисија за хартии од вредност 

 24 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________ 

4. 
Постапувајќи согласно член 1 став 2 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 
135/2011), член 86 од Законот за општа управна постап-
ка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, го дава следното 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија управниот акт Пресуда на Управен суд У-
6.бр.1471/2010 од 19.6.2012 година која се однесува на 
правното лице Фабрика за свилени платна Илинден АД 
Битола не успеа да го достави по пошта. 

Се повикува одговорното лице на горенаведеното 
правно лице во рок од 7 (седум) дена од објавувањето 
на ова соопштение да се јави во просториите на Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
и да го подигне горенаведениот акт. 

 
НАПОМЕНА: Странката се предупредува дека ва-

квиот начин на доставување се смета за уредна доста-
ва, а секоја настаната негативна последица која може 
да настане ќе ја сноси самата странка. 

 
                                  Комисија за хартии од вредност 
                                       на Република Македонија 
                                                 Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

5. 
Врз основа на член 59 став (3) алинеја 4 од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЕ-
РАМИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ  ШТО ДОАЃААТ  ВО  

КОНТАКТ  СО ХРАНАТА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност  за керамичките производи како спе-
цифична група на материјали што доаѓаат во контакт 
со храната. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник се применуваат на 

можната миграција на олово и кадмиум од керамички-
те производи кои во својата финална состојба се наме-
нети да дојдат во контакт со храната, или кои се во 
контакт со храна и се наменети за таа цел. 

 
Член 3 

(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност 
на храна и Правилникот за општи барања за материја-
лите и производите што доаѓаат во контакт со храната 
се применуваат и во овој правилник. 

(2) „Керамички производи“  се производи произве-
дени од мешавина на неоргански материи со главно ви-
сока содржина на глина или силикати на која може да и 
се додадени мали количества органски материјали. На 
овие производи прво им се дава форма, а на таков на-
чин добиената форма е перманентно фиксирана со пе-
чење. Тие може да се глазирани, емајлирани и/или де-
корирани.  

 
Член 4 

(1) Количествата на олово и кадмиум испуштени од 
керамичките производи не треба да ги надминуваат 
границите пропишани во овој член. 

(2) Количествата на олово и кадмиум кои мигрира-
ат од керамичките производи во храната се определу-
ваат со тестирање, според основни правила утврдени 
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, со 
користење на методот на анализа опишан во Прилог  2, 
кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Кога керамичкиот производ се состои од сад со 
керамички капак, границата на мигрираното количес-
тво олово и/или кадмиум која не треба да се надмине е 
онаа која се применува за целокупниот сад. Миграција-
та на олово и/или кадмиум се изразува во следните 
единици: mg/dm2 или mg/l. Садот и внатрешната повр-
шина на капакот се тестираат одделно и под исти усло-
ви. Количеството на мигрираното олово и/или кадмиум 
се определува со збирот на добиените вредности на 
олово и/или на кадмиум кои понатаму се пресметуваат 
само во однос на  површината или на волуменот на са-
дот. 

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 
Советот 84/500/EEЗ од 15 октомври 1984 година за приближува-
ње на законите на земјите- членки за керамички артикли намене-
ти да дојдат во допир со храна дополнета со Директивата 
2005/31/EЗ  на Комисијата од 29 април 2005 година за изменува-
ње на Директива 84/500/EЕЗ на Советот во однос на изјава за 
усогласеност и критериуми за изведба на аналитички метод за ке-
рамички производи наменети за контакт со храна 

(4) Се смета дека еден керамички производ ги задоволува 
барањата за безбедност доколку количествата на олово и/или 
кадмиум испуштени за време на тестот што се спроведувал 
според основните правила утврдени во Прилог 1 од овој пра-
вилник, не ги надминуваат следните граници: 

            Pb    Cd 
— Категорија 1: 
Производи  кои не можат 
да се полнат и производи 
кои можат да се полнат, а 
чијашто внатрешна дла-
бочина, измерена од нај-
ниската точка до хоризон-
талната рамнина што ми-
нува низ горниот раб, не 
надминува 25 mm 0,8 mg/dm2 0,07 mg/dm2 
 
— Категорија 2:  
Сите други производи 
кои може да се полнат 4,0 mg/l 0,3 mg/l 

   
— Категорија 3: 
Садови за готвење; садо-
ви за пакување и чување 
со капацитет поголем од 
три литри 1,5 mg/l 0,1 mg/l 

(5) Меѓутоа, кога керамичкиот производ не ги надминува 
горенаведените количества за повеќе од 50%, тој производ се-
пак се смета дека ги исполнува барањата од овој правилник 
доколку барем три други производи со иста форма, димензии, 
декорации и глазура се подложени на тест извршен според ус-
ловите утврдени во Прилог 1 и Прилог 2 од овој правилник, а 
просечните количества на олово и/или кадмиум мигрирани од 
тие производи не ги надминуваат утврдените граници, при 
што ниту еден од тие производи не ги надминува тие граници 
за повеќе од 50%. 

 
Член 5 

(1) Керамичките производи кои не биле во контакт со хра-
на, а се во фазата на промет, вклучувајќи ја и малопродажбата, 
треба да бидат придружени со изјава за усогласеност во сог-
ласност со Правилникот за општи барања за материјалите и 
производите што доаѓаат во контакт со храната, дадена во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник или со образе-
цот за изјава за усогласеност даден во Прилог  3 од Правилни-
кот за општи барања за материјалите и производите што доа-
ѓаат во контакт со храната, при што во делот за изјавата ќе се 
наведе и исполнувањето на барањата од овој правилник.  

(2) На барање на Агенцијата за храна и ветеринарство, 
производителот или увозникот во Република Македонија тре-
ба да ја обезбеди потребната документација за докажување на 
усогласеноста на керамичките производи со дозволените вред-
ности за миграција на олово и кадмиум утврдени во член 4, 
став (4) од овој правилник. Документацијата ги содржи резул-
татите од направените анализи, условите за тестирање и името 
и адресата на лабораторијата која го спровела тестирањето.   

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето  во „Службен весник на Република Македонија”.  
Бр. 16-4507/3  

3 октомври 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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6. 
Врз основа на член 59 став (3) алинеја 5 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, донесe 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ИНДИВИДУАЛНИ СУПСТАНЦИИ ИЛИ ГРУПИ 
НА СУПСТАНЦИИ ШТО ДОАЃААТ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА НАРЕЧЕНИ N-НИТРОЗАМИНИ И 
НА СУПСТАНЦИИТЕ КОИ СЕ ТРАНСФОРМИРААТ ВО N-НИТРОЗАМИНИ И СЕ ИСПУШТААТ 

ОД  ЦУЦЛИ И ОД ЦУЦЛИ ЛАЖАЛКИ ОД ЕЛАСТОМЕР ИЛИ ОД ГУМА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции или гру-

пи на супстанции што доаѓаат во контакт со храната наречени N-нитрозамини и на супстанциите кои се транс-
формираат во N-нитрозамини и се испуштаат од  цуцли и од цуцли лажалки од еластомер или од гума.  

 
Член 2 

(1) Посебните барања за безбедност на индивидуалните супстанции или групи на супстанции што доаѓаат 
во контакт со храната се во согласност со член 9 од Правилникот за општите барања за безбедност на матери-
јалите и производите што доаѓаат во контакт со храната.(1) 

(2) Oвој правилник се однесува на испуштањето на N-нитрозамините и на супстанциите кои се трансфор-
мираат во N-нитрозамини (во понатамошниот текст: „N-нитрозни супстанции“), од цуцли и од цуцли лажалки 
направени од еластомер или од гума. 

 
Член 3 

Цуцлите и цуцлите лажалки направени од еластомер или од гума не треба да испуштаат N-нитрозамини и 
N-нитрозни супстанции при нивното тестирање за испуштање со тестот со симулант на раствор на плунка во 
количини поголеми од: 

- вкупно 0,01 mg испуштени N-нитрозамини / kg (од деловите од цуцлите и лажалките направени од ела-
стомер или од гума) и  

- вкупно 0,1 mg N-нитрозни супстанции / kg (од деловите од цуцлите и лажалките направени од еластомер 
или од гума), определени со валидизирани методи. 

 
Член 4 

Основните правила за определување  на испуштањето на N-нитрозамините и на N- нитрозните супстанции 
се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5  

Критериумите за методот за определување на испуштањето на N-нитрозамините и на N-нитрозните суп-
станции се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

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

Бр. 16-4508/3  
3 октомври 2012 година                                                                                                  Директор, 

Скопје                                                                                                      Дејан Рунтевски, с.р. 
 

___________________ 
 
(∗) Директива на Комисијата 93/11/ЕЕЗод 15 март 1993 година, за испуштањето на N-нитрозамините и N-нитрозните супстан-

ции од еластомерни или гумени цуцли и лажалки                               
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