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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1731. 

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

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО 
 

I 
Г-дин Кире Илиоски, се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македо-
нија при НАТО, со седиште во Брисел. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Указ број 67                                  Претседател 
14 јули 2010 година                на Република Македонија, 
          Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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1732. 

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

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО 
 

I 
Г-дин Мартин Треневски, се поставува на должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македо-
нија при НАТО, со седиште во Брисел. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 
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14 јули 2010 година                на Република Македонија, 
          Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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1733. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО КНЕЖЕСТВОТО ЛИХТЕНШТАЈН 
 

I 
Г-дин Рамадан Назифи, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Кнежеството Лихтенштајн, со седиште 
во Берн. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Указ број 69                                  Претседател 
14 јули 2010 година                на Република Македонија, 
          Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1734. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.46/08 и 103/08) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА 

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

ЈНУ Институт за македонска литература Скопје број 
01-50/5 од 10.03.2010 година, донесен од Советот на 
Институтот за македонска литература Скопје на седни-
цата, одржана на 5.03.2010 година. 

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

 
Бр.51-304/1                       Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

1735. 
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.07.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА СМ-
ЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА 
НА ЈПВ ХС „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“-СТАР ДОЈРАН 

 
1.Со оваа одлука се дава согласност Годишната 

сметка  и Годишниот извештај за 2009 година на ЈПВ 
ХС „Дојранско Езеро“-Стар Дојран бр. 02-101/1 и бр. 
02-100/1 од 22.02.2010 година, усвоени од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 22.02.2010 година. 

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

 
Бр.51-1428/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                 на Владата на Република 
 Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1736. 

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09, 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО  ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ –  ВЕЛЕС  

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишниот извештај за работењето за 2009 
година на ЈПВ Лисиче – Велес, бр.02-257/2 и 02-257/3 
од 10.06.2010 година, усвоена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
10.06.2010 година. 

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

 
Бр.51-1495/1                      Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                  на Владата на Република   
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1737. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА ЗА 2009 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2009 ГОДИНА НА ЈП ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО 

ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност  на Годишната 

сметка за 2009 година и Годишниот извештај за рабо-
тењето во 2009 година на ЈП за управување и заштита 
на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје, бр. 02-
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1329/3 од 11.06.2010 година и бр.02-282/4 од 24.02.2010 
година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие. 

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

  
     Бр.51-1954/1                     Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година               на Владата на Република 
          Скопје                                   Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1738. 

Врз основа на член 67, став 1 од Законот за заштита 
и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА  УТВРДУВАЊЕ  НА  ЗАГРОЗЕНИ ЗОНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
утврдување на загрозени зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 105/2005). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-2940/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

1739. 
Врз основа на член 10, став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ДПТУ 
КРИН КГ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ “ПОЛИЧЕ” С.МАНАСТИР, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 
1. На ДПТУ КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерални суровини – травертин на 
локалитетот “Поличе” с.Манастир, општина Прилеп. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,65 km2 и 
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  2 
години, без можност за продолжување.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – травертин на локалитетот 
“Поличе” с.Манастир, општина Прилеп. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 600.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 7 дена пред склучување на договорот за 
концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на ми-
нералните суровини е 120 дена по истекот на конце-
сијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 51-3392/1                   Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија,  

   м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

1740. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
5.07.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊАНА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДПП ДАВИНА 
ВОДА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ  „ГЕРЕКАРИЦА“ С. ВАРВАРА,  ОПШТИНА  

СОПИШТЕ 
  
1. На ДПП ДАВИНА ВОДА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје му се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерални суровини – под-
земна вода на локалитетот “Герекарица“ с. Варвара, 
општина Сопиште. 

2. Површината на истражниот просторот на конце-
сијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,0004 
km2 и е определен со координатни точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, како што е дадено во табела-
ва, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  2 
години, без можност за продолжување.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина –подземна вода на локалитетот 
“Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 60.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа oдлука е должен да го пла-
ти во рок од 7 дена пред склучување на договорот за 
концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на ми-
нералните суровини е 120 дена по истекот на конце-
сијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

       
Бр. 51-3393/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1741. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ – МЕРМЕР НА ДПТУ „ИЛИРИЈА КО-
МЕРЦ“ ДООЕЛ С.ОТЉА-ЛИПКОВО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „ВУКСАН”, ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
1. На ДПТУ „ИЛИРИЈА КОМЕРЦ“ ДООЕЛ 

с.Отља-Липково, му се доделува концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини – мермер на локалитетот “Вуксан”, општина Ку-
маново. 

 2. Површината на истражниот просторот на конце-
сијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P =0,95 km2 
и е определен со координатни точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, како што е дадено во табелава, и 
тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  2 
години, без можност за продолжување.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – мермер на локалитетот “Ву-
ксан”, општина Куманово. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 105.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 7 дена пред склучување на договорот за 
концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на ми-
нералните суровини е 120 дена по истекот на конце-
сијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.  
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10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.    

                                                                     
Бр. 51-3395/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

1742. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
5.07.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА КАЈАНИТ НА „АЛПИНЕ 
БАУ ГМБХ АВСТРИЈА „ПОДРУЖНИЦА СКОП-
ЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ  „КАШКА“  С. КИШИНО,  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 
1. На  „АЛПИНЕ БАУ Гмбх Австрија“ подружница 

Скопје, му се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерална суровина - кајанит 
на локалитетот  „Кашка“ с.Кишино, општина Велес.  

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 2,62 km2 
определен со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  2 
години, без можност за продолжување.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини утврдување на рудните резерви на ми-
нералната суровина - кајанит на локалитетот “Кашка“, 
с. Кишино, општина Велес. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.845.000,00 дена-
ри, субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини е 120 дена по истекот на концесијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спреведување над концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија.  

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

                                                                              
Бр. 51-3468/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

1743. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерал-

ните суровини („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ 
„БЕНТОМАК НОВА“ ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ 
 С. ГИНОВЦЕ – РАНКОВЦЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ГОЛЕМ ГАБЕР“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ 
 
1. На ДПТУ „БЕНТОМАК НОВА“ ДООЕЛ увоз – 

извоз с. Гиновце – Ранковце му се доделува концесија 
за вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини – варовник на локалитетот  “Голем Га-
бер“, општина Карбинци. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,31 km2 
определен со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  2 
години, без можност за продолжување.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини утврдување на рудните резерви на ми-
нералната суровина – варовник на локалитетот „Голем 
Габер“, општина Карбинци. 
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5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 100.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од 7 дена пред склучување на договорот за 
концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, до-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.51-3469/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                  на Владата на Република   
    Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1744. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  
5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНИ СУРОВИНИ ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА 
„МАР-ОНИКС“ С. ВИТОЛИШТЕ, НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „РАМНА ШУМА“ С. БЕШИШТЕ, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 
1. На „МАР-ОНИКС“ с.Витолиште, му се доделува 

концесија за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минерални суровини - оникс и тавертин на лока-
литетот „Рамна Шума“ с, Бешиште, општина Прилеп. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,79 km2 
определен со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Концесијата за детални геолошки истражувања 
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 2 
години, без можност за продолжување.  

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини утврдување на рудните резерви на ми-
нералните суровини - оникс и травертин на локалите-
тот „Рамна Шума“ с. Бешиште, општина Прилеп. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 310.000,00 денари, 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од 7 дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини е 120 дена по истекот на концесијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведување над концесијата ќе вр-
ши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

                                                               
Бр. 51-3470/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

1745. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10) и член 7 од Спогодбата за стаби-
лизација и асоцијација меѓу Република Македонија и 
Европските заедници и нивните земји - членки („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.28/01), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.07.2010 година, донесе 

      
О Д Л У К А 

ЗА ПРИДРУЖУВАЊЕ КОН ЗАЕДНИЧКАТА ПО-
ЗИЦИЈА НА СОВЕТОТ 2008/944/ЗНБП ОД 8 ДЕ-
КЕМВРИ 2008 ГОДИНА СО КОЈА СЕ ДЕФИНИ-
РААТ ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРАВИЛА КОИШТО ЈА 
ПРОПИШУВААТ КОНТРОЛАТА НА ИЗВОЗОТ НА 

ВОЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ОПРЕМА 
 

Член 1 
Република Македонија се придружува кон Заеднич-

ката позиција на Советот 2008/944/ЗНБП од 8 декември 
2008 година со која се дефинираат заедничките прави-
ла коишто ја пропишуваат контролата на извозот на во-
ена технологија и опрема. 
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Член 2 
Владата на Република Македонија ќе ги преземе не-

опходните мерки за усогласување на релевантните на-
ционални политики со целите на Заедничката позиција.  

 
Член 3 

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

                                                          
     Бр.51-3480/1                   Заменик на претседателот  
5 јули 2010 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                     Македонија, 
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1746. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10) и член 12 став 4 и член 23 став 2, 3 
и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА 

ЗОНА „ТЕТОВО" 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Технолошко индустри-

ска развојна зона „Тетово" („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 72/10) член 4, став 2 се менува и 
гласи: 

„Технолошко индустриската развојна зона „Тетово" 
се основа на земјиште сопственост на Република Маке-
донија, со вкупна површина од 96 74 75 м2, која прет-
ставува: 

-КП: 4, 5/2, 6, 7, 8, 24, 133 и 140, со површина од 
вкупно 96 74 75 м2, опишани во Имотен лист број 
1196, во КО Сараќино и Геодетскиот елаборат за пос-
ебни намени со нумерички податоци за реализација на 
Технолошко индустриска развојна зона „Тетово“ изд-
аден од Агенцијата за катастар на недвижности со бр. 
09-7312/6 од 15.06.2010 година и Геодетски елаборат за 
експропријација, одобрен од Државен завод за геодет-
ски работи, Одделение за премер и катастар Тетово со 
бр. 1209-517/1 од 13.08.2007 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-3564/1                      Заменик на претседателот  
5 јули 2010 година                  на Владата на Република   

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

1747. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИ-
НЕТОТ  НА  ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Гене-

ралниот секретаријат на Владата на Република Македо-
нија му престанува користењето на движните ствари, и 
тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Државните ствари од член 1 на оваа одлука се дава-

ат на времено користење на период од шест месеци без 
надомест на Кабинетот на Претседателот на Република 
Македонија, од денот на влегување во сила на оваа од-
лука. 

 
Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Ма-
кедонија ќе склучи договор со Генералниот секретар на 
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, 
со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3582/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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1748. 
Врз основа на член 29 став 8 од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република маке-
донија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
5.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПОДЗЕМ-
НА ВОДА НА ДПУТ „ВЛАМАР” ДООЕЛ КИЧЕВО НА  
ЛОКАЛИТЕТОТ С.ИЗВОР, ОПШТИНА ДРУГОВО 

 
 
1. На ДПУТ „ВЛАМАР” ДООЕЛ Кичево се доделу-

ва концесија за експлоатација на минерална суровина – 
подземна вода на локалитетот с.Извор општина Друго-
во, просторот е определен со координатни точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, како што е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експло-

атација од точка 1 на оваа одлука изнесува П=0,002 км2. 
3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години. 
4. Висината на надоместокот за дадената концесија 

од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/2010). 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлоатација.  

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 51-3638/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1749. 
Врз основа на член 16 став 2, 20 став 1 и 27-а од За-

конот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен  весник на Република Маке-
донија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-
СТЕЊЕ НEДВИЖНА СТВАР НА ДРУШТВОТО НА 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ „АРТ ВИЗИОН“ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија – Скопје, имот во 
сопственост на Република Македонија, му престанува 
користењето на недвижната ствар од 21 м2 од објектот 
на ул. „Покриена Чаршија“ бр.37Б/3-Скопје, евиденти-
рана во Имотен лист бр.55801, Катастарска парцела 
9106 зрг.3, кат 01 и пр. лп 5, Катастарска општина Цен-
тар 1. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на времено користење за време од десет години, без на-
доместок, на Друштвото на ликовни уметници „АРТ 
ВИЗИОН“ - Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Друш-
твото на ликовни уметници „АРТ ВИЗИОН“-Скопје и 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија – Скопје, во 
рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-3674/1                    Заменик на претседателот  
5 јули 2010 година               на Владата на Република  
          Скопје                                       Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1750. 

Врз основа на член 16 став 2, 20 став 1 и 27-а од За-
конот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен  весник на Република Маке-
донија“ бр.8/05 и 150/07) Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НEДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРУШТВО-
ТО НА ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија – Скопје, имот во 
сопственост на Република Македонија, му престанува 
користењето на недвижните ствари: 

- 70 м2 од објектот на ул. „Покриена Чаршија“ 
бр.37Б-Скопје, евидентирана во Имотен лист бр.54458, 
Катастарска парцела 9106, згр. 1 вл. 001, кат 01 и пр. 
стан 09,  Катастарска општина Центар 1; 

- 22 м2 од објектот на ул. „Покриена Чаршија“ -
Скопје, евидентирана во Имотен лист бр.54350, Ката-
старска парцела 9106, згр. 1, вл. 001, кат 01 и пр. стан 
08, Катастарска општина Центар 1   и 

- 14 м2 од објектот на ул „Покриена Чаршија“  бр. 
37Б - Скопје, евидентирана во Имотен лист бр.54936, 
Катастарска парцела 9106, згр.5, вл.1, кат 01 и пр. стан 
7, Катастарска општина Центар 1. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, се да-
ваат на времено користење за време од  десет години, 
без надоместок, на Друштвото на ликовни уметници на 
Македонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари опишано 
во член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Друш-
твото на ликовни уметници на Македонија и Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија – Скопје, во рок од 
30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-3674/2                   Заменик на претседателот  
5 јули 2010 година              на Владата на Република  
          Скопје                                       Македонија, 
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1751. 

Врз основа на член 46, став 4 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА 
ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО, СО ВРЗУ-
ВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕ-
НИЦА И БРАШНО, СО ОТКУП НА ПЧЕНИЦА 
ПРОИЗВЕДЕНА ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува посебна мерка за за-
штита на пазарот на меркантилна пченица и брашно 
од пченица, со врзување на дозволените количини на 
увоз на меркантилна пченица и брашно од пченица, 
со откуп на количини меркантилна пченица произве-
дени во Република Македонија, а заради надмину-
вање на опасноста од сериозни нарушувања на па-
зарот и загрозување на целите на националната зем-
јоделска политика. 

 
Член 2 

Увозот на меркантилна пченица се поврзува со из-
вршен откуп на пченица од род 2010 година од домаш-
но производство, со право на увоз на 1 килограм на 3 
килограми извршен откуп. 

Увозот на брашно од пченица се поврзува со извр-
шен откуп на пченица од род 2010 година од домашно 
производство, со право на увоз на 1 килограм на 4 ки-
лограми извршен откуп. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 51-3767/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

1752. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
ИНТЕРВЕНТНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЦАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува интервентната цена на 

пченицата за спроведување на интервентен откуп за 
количини согласно потребите на стоковни резерви за 
2010 година, а заради нарушување на односот помеѓу 
понудата и побарувачката и стабилизација на пазарот 
со пченица. 
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Член 2 
Интервентната цена на пченицата од род 2010 го-

дина изнесува 9 денари за килограм меркантилна пче-
ница. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 51-3767/2                       Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1753. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за култура-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98, 49/03, 82/05 и 24/07) и член 6 став 2 од Законот 
за музеите („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 66/04 и 89/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 
– АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Заради заштита, истражување, собирање, средува-

ње, стручно и научно обработување и проучување, ка-
ко и соодветно презентирање на археолошки предмети 
од исклучително значење за Република Македонија, се 
основа Национална установа – Археолошки музеј на 
Македонија – Скопје, како непрофитна установа од об-
ласта на културата. 

 
Член 2 

Основна дејност на Националната установа – Архе-
олошки музеј на Македонија – Скопје е музејска деј-
ност. 

 
Член 3 

Називот на Националната установа гласи: Републи-
ка Македонија Национална установа – Археолошки 
музеј на Македонија – Скопје. 

Седиштето на Националната установа е на Кеј Ди-
митар Влахов б.б. – Скопје. 

 
Член 4 

Министерот за култура во рок од една (1) година од 
денот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува 
вршител на должноста директор на Националната уста-
нова, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на 
претставување и застапување на Националната устано-
ва до нејзиното конституирање.  

Министерот за култура во рок од една (1) година од 
денот на влегување во сила на оваа одлука, ќе именува 
управен одбор на Националната установа, согласно со 
член 35 од Законот за културата.  

 
Член 5 

Управниот одбор на Националната установа во рок 
од 30 дена од денот на неговото именување, по предлог 
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Ста-
тутот на Националната установа.  

 
Член 6 

Министерството за култура во рок од осум дена 
од денот на дадената согласност на Статутот распи-
шува Конкурс за избор на директор на Националната 
установа. 

 
Член 7 

Средствата и имотот за работа на Националната 
установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за култура, како и од 
други извори. 

 
Член 8 

Упис во Централниот регистар на Република Маке-
донија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на из-
борот на директор на Националната установа. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 51-3799/1                      Претседател на Владата 

29 јуни 2010 година               на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
1754. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија” бр. 
84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКИ ОД СТОКОВНИТЕ  
РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се отстапува 200.000 литри Еуроди-
зел БС, 160.000 литри Екстра лесно ЕЛ-1 и 20.000 ли-
три Еуросупер БС-95 од стоковните резерви без надо-
мест на ЈП „Македонијапат“-Скопје. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 



Стр. 14 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

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

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

 
Бр. 51-3970/1                       Претседател на Владата 

5 јули 2010 година                  на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
1755. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 1) бр. 19-5661/1 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10 и 66/10) во член 6 
ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за спроведување на 
постапката ќе изнесува најмногу 605 дена од денот на 
објавувањето на јавниот повик за доставување барања 
за учество во постапката во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија", при што:", а алинејата 2 се менува и 
гласи: 

- рокот за избор на способни кандидати е 150 дена 
од истекот на рокот за поднесување барања за учество 
во постапката; 

По став 6 се додава нов став 7 кој гласи: 
„Дополнување на барањето за учество во постапка-

та може да се врши и по истекот на рокот за доставува-
ње барање за учество во постапката на начин опреде-
лен во документацијата за доставување на барања за 
учество која е составен дел на јавниот повик." 

Ставот 7 станува став 8. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.        
 

      Бр. 51-4008/2                 Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година            на Владата на Република 

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

1756. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија" број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 2) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 2) бр. 19-5661/2 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10 и 66/10) во член 6 
ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за спроведување на 
постапката ќе изнесува најмногу 605 дена од денот на 
објавувањето на јавниот повик за доставување барања 
за учество во постапката во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија", при што:", а алинејата 2 се менува и 
гласи: 

- рокот за избор на способни кандидати е 150 дена 
од истекот на рокот за поднесување барања за учество 
во постапката; 

По став 6 се додава нов став 7 кој гласи : 
„Дополнување на барањето за учество во постапка-

та може да се врши и по истекот на рокот за доставува-
ње барање за учество во постапката на начин опреде-
лен во документацијата за доставување на барања за 
учество која е составен дел на јавниот повик." 

Ставот 7 станува став 8. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.        
        

      Бр. 51-4008/3                 Заменик на претседателот 
13 јули 2010 година            на Владата на Република 

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



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 15 

 
 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗЕДНИЧКИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ставри - компјутерска опрема и тоа: 

1757. 



Стр. 16 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 19 

Член 2 
Движните  ствари  од член 1 од  оваа одлука се даваат на  трајно  користење без надомест на Службата за 

општи и заеднички работи, за потребите на Националниот координативен центар за гранично управување. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен  за европски прашања, склу-

чува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари  од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр.51-3417/1                                                          Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                            на Владата на Република   

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

 



Стр. 20 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на  5.07.2010 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 

Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа: 

1758. 
             



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 21 

Член 2 
Движните  ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот  

завод за статистика. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, 

склучува договор со  директорот на Државниот завод за статистика, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари  од членот 1 од оваа одлука,  кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр.51-3417/2                     Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                          на Владата на Република   

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

 
    

 
 



Стр. 22 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ставри - компјутерска опрема и тоа: 

1759. 



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на  трајно  користење без надомест на Министерството 

за здравство. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, 

склучува договор со  министерот за здравство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари  од 
членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр.51-3417/3                       Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                             на Владата на Република   

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



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 25 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ставри компјутерска опрема и тоа: 

1760. 



Стр. 26 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од  оваа одлука се даваат на  трајно  користење без надомест на Дирекцијата 

за радијациона сигурност. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склу-

чува договор со  директор на Дирекцијата за радијациона сигурност, со кој се уредуваат правата и обврски-
те за движните ствари  од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.                                          

 
Член 4 

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

 
    Бр.51-3417/4                    Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                    на Владата на Република   

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



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 27 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа:  

1761. 



Стр. 28 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Член 2 
Движните ствари  од член 1 од  оваа одлука се даваат на  трајно  користење без надомест на Министерство-

то за внатрешни работи. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен  за европски прашања, склучу-

ва договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари  
од членот 1 од оваа одлука,  кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-3417/6                     Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                     на Владата на Република   

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



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 31 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана  на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

– УПРАВАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 

Македонија му престанува  користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа: 

 

1762. 



Стр. 32 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од  оваа одлука се даваат на  трајно користење без надомест на Министерст-

вото за животна средина и просторно планирање – Управата за животна средина. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, 

склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари  од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

                                                               
Член 4 

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

 
     Бр.51-3417/7                     Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                          на Владата на Република   

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



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 33 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа: 

1763. 



Стр. 34 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од  оваа одлука се даваат  на  трајно  користење без надомест на Министер-

ството  за локална самоуправа. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склу-

чува договор со министерот за локална самоуправа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари  од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

                                                                  
Член 4 

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

 
     Бр.51-3417/8                     Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                     на Владата на Република   

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

 
 



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 35 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа: 

1764. 



Стр. 36 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од  оваа одлука се даваат на трајно  користење без надомест на Министерството 

за надворешни работи. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучу-

ва договор со министерот за надворешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари  
од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

                                                  
Член 4 

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

 
     Бр.51-3417/9                        Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                           на Владата на Република   

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



16 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 94 - Стр. 37 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа: 

1765. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од  оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерст-

вото  за одбрана. 
 

Член 3 
Заменикот  на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склу-

чува договор со министерот за одбрана, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари  од 
членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр.51-3417/10                         Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                        на Владата на Република   

  Скопје                                          Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа: 

1766. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерст-

вото за транспорт и врски. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, 

склучува договор со министерот за транспорт и врски, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари  од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

     Бр.51-3417/11                    Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                    на Владата на Република   

  Скопје                                   Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања  на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните ствари - компјутерска опрема и тоа: 

1767. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Царинската 

управа. 
 

Член 3 
Заменикот  на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склу-

чува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари  од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
    Бр.51-3417/12                        Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                        на Владата на Република   

  Скопје                                  Македонија, 
                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1768. 
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      Бр. 51-1796/1                     Заменик на претседателот 
30 март 2010 година                          на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ 

СТВАРИ НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 

1769. 
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     Бр. 51-3137/1                  Претседател на Владата 
13 јуни 2010 година                    на Република Македонија, 
        Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-МИ 

„СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 

1770. 
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     Бр. 51-3137/2                      Претседател на Владата 
13 јуни 2010 година                   на Република Македонија, 
        Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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1771. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 32 став 4 точка 1 од Законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04 , 84/05, 111/05, 65/06, 05/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Во Програмата за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2010 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.7/10), во делот ,,ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА“ табелата се заменува со нова табела која гласи: 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
За реализација на програмските активности за 2010 година потребни се следните средства: 
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По табелата, во пасусите 1 и 5, износот ,,60.000.000,00“, се заменува со износот ,,52.000.000,00“,. 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
 
Бр. 51-3557/1                                                   Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                                          на Владата на Република 
   Скопје                                                               Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 
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1772. 
Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извр-

шување на Буџетот на Република Македонија за 2010 
година („Службен весник на Република Македонија" 
бр.156/09), член 9 став 1 од Законот за органско земјо-
делско производство („Службен весник на Република 
Македонија" бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и 
тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија" бр.24/06, 88/08 и 31/10) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2010 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.7/10, 11/10, 26/10, 39/10, 61/10 
и 74/10) во делот XI став 7 зборот „15.06.2010 година" 
се заменува со зборот „31.07.2010 година". 

Во став 9 по зборот „30.06.2010 година" се додаваат 
зборовите „освен за подточката 4.3. за која краен рок за 
поднесување на пријава е 15.11.2010 година". 

2.  Во делот XIII во став 2 зборовите „најдоцна до 
25.12.2010 година" се бришат. 

 
II 

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

 
Бр.51-3771/1                     Заменик на претседателот 

29 јуни 2010 година               на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија,  

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1773. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БР. 19-5306/1 ОД 3.11.2009 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-5306/1 од 3.11.2009 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 

„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „16“ се заменува со бројот „14“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 51-3283/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                  на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1774. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-5711/1 ОД 24.11.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ "ФЛАМИНГО" ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5711/1 од 24.11.2009 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот "19" со заменува со бројот "17", а бројот  2 се за-
менува со бројот 1. 

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

 
     Бр.51-3285/1                       Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                  на Владата на Република 

   Скопје                                     Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
1775. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри  ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.07.2010 година, одобри 

  
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-5318/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И  УСЛУГИ 
“ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5318/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
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“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, 
бројот “25” се заменува со бројот “23”. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија". 

 
Број 51-3286/1                   Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                  на Владата на Република 
   Скопје                                   Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1776. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 5.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БР. 19-5315/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ  НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-5315/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „26“ се заменува со бројот „28“, а бројот „1“ се 
заменува со бројот „2“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Број 51-3287/1                   Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                  на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1777. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забaвните игри  ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.10/97, 54/97, 1З/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ   НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-1384/1 ОД 11.03.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ "ФЛАМИНГО" ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈА-
НО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА 

СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-1384/1 од 11.03.2008 

година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 

"Фламинго" ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот "16" се заменува со бројот "14". 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 51-3288/1                     Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                  на Владата на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1778. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри    ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.07.2010 година, одобри 

  
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-6561/1 ОД 23.12.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-
ВИЈА И  УСЛУГИ АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПА-
НИ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ 

КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-6561/1 од 23.12.2008 

година, издадена на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Астра Електроник Компани ДОО Скопје, 
за постојано приредување на посебни игри на среќа во 
автомат клуб, во точката 3, бројот “18” се заменува со 
бројот “16”. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија". 

 
    Број 51-3290/1                    Заменик на претседателот 
5 јули 2010 година                  на Владата на Република 

   Скопје                                       Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1779. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри    ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.07.2010 година, одобри 

  
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-5299/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И  УСЛУГИ 
“ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА  ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5299/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
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“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, 
бројот “19” се заменува со бројот “16”. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија". 

 
Број 51-3289/1                   Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                  на Владата на Република 
   Скопје                                       Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
 
1780. 

Врз основа на член 64 став 1 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
5.07.2010 година, донесе 

  
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ 
ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА И  КОНЦЕСИИ  ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА  

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за утврдување на висината на на-

доместоците за издавање на дозволи и концесии за 
вршење на детални геолошки истражувања и кон-
цесии за експлоатација на минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/07, 19/09 и 105/09), во членот 4 став 1, алинеја 2, 
во точките: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 процентот "1,5%" се 
заменува со процентот "2%". 

 
Член 2 

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

                                                  
Бр. 51-3604/1                     Заменик на претседателот 

5 јули 2010 година                   на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р.  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 
1781. 

Врз основа на член член 13-б став 2 од Законот за 
едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот ре-
гистар и регистар на други правни лица („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07 
и 140/08), министерот за економија донесе 

 
П РА В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА СПОРЕДНИ 
КАЗНИ ЗА СТОРЕНИТЕ КРИВИЧНИ ДЕЛА НА 

ПРАВНИ ЛИЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на регистарот на споредни 
казни за сторените кривични дела на правни лица (во 
понатамошниот текст: Регистар). 

 
Член 2 

Во Регистарот од член 1 од овој правилник се вне-
суваат следните податоци: 

1. Бројот и датумот на решението и назив на орга-
нот кој го донел; 

2. Фирмата, седиштето и ЕМБС на правното лице; 
3. Времетраењето на изречената споредна казна. 
 

Член 3 
Внесувањето на податоците во регистарот на спо-

редни казни за сторените кривични дела на правни ли-
ца се врши во електронска форма врз основа на добие-
ни податоци од казнената евиденција на првостепениот 
суд за споредните казни за сторени кривични дела на 
правни лица пропишани со Кривичниот законик на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 4 

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

 
Бр.16-4940/3 

22 јуни 2010 година                   Министер за економија, 
   Скопје                           Фатмир Бесими, с.р. 
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1782. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 

тарифни квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.101/2007 и 168/2008), Министерството за еко-
номија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2010 година, за кои ќе се користи принципот на 
распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа  

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ 

НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА 

   Бр. 11-5042/3 
јули 2010 година                                         Министер, 
      Скопје                                           Фатмир Бесими, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1783. 
Врз основа на член 32 став 4 од Законот за виното 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
50/2010), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗЕМАЊЕ И 
ЧУВАЊЕ НА МОСТРИ ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ВИНО ВО ПРОМЕТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за земање и чување на мостри заради издавање на 
решение за ставање на вино во промет.  

 
Член 2 

(1) Садот во кој се зема и чува мострата од вино 
треба да биде чист и празен.  

(2) Мострата се зема во четири еднакви примероци. 
Секој примерок на мострата од вино се пакува во исто-
ветен стаклен сад со зафатнина од 1 литар. 

(3) Пакувањето во кое се става мострата од вино 
треба да биде такво што мострата нема да претрпи хе-
миски промени, физички оштетувања и расипувања.  

 
Член 3 

(1) Од виното кое се наоѓа во сад во количина пого-
лема од количината на потребната мостра, се зема хо-
могенизирана мостра.  

(2) Мострите кои не се во оригинално пакување се 
пакуваат, затвораат и запечатуваат така да не може да 
се дојде до содржината на мострата без оштетување на 
пакувањето.  

(3) Ако виното се наоѓа во пакување со оригинален 
затворач во количина од приближно 1 литар, како при-
мерок на мострата се зема целиот сад. 

 
Член 4 

(1) Земената мостра од вино се означува со етикета 
која не може да се отстрани без оштетување на печатот 
односно пломбата.  

(2) Етикетата на мострата треба да ги содржи след-
ните податоци: 

- назив или опис на производот од кој е земена мо-
страта; 

- назив односно името и презимето на лицето од кое 
е земена мострата; 

- местото и објектот каде е земена мострата; 
- името и презимето на инспекторот кој ја земал мо-

страта; 
- бројот на записникот со кој е земена мострата, и 
- датум на земањето на мострата.  
(3) Податоците на етикетата треба да бидат испи-

шани на начин и со средства, така да не можат да се 
менуваат или бришат.  

 
Член 5 

(1) Виното складирано во еден ист сад од кој е зе-
мена мострата се смета дека има исти својства со мо-
страта земена од тој сад.  

(2) Доколку виното е спакувано во шишиња или во 
други садови со оригинален затворач кои носат иста 
ознака на етикетата и имаат ист број на серијата се сме-
та дека содржината на виното во сите така означени 
шишиња или садови има еднакви својства со мострата 
од вино земена од едно или повеќе исто означени ши-
шиња или садови.  

(3) Ако виното е складирано во повеќе садови, а 
производителот на виното изјави дека во садовите се 
наоѓа ист производ, државниот инспектор за земјоделс-
тво треба да земе една просечна мостра од сите садови.  

 
Член 6 

(1) Со земање на мострата од вино се составува за-
писник. Во записникот се внесуваат следниве подато-
ци: 

- називот на производителот на виното; 
- адреса на објектот во кој се наоѓа виното од кое е 

земена мострата; 
- опис на производот и садовите во кој се наоѓа про-

изводот; 
- опис на мострата (пакување, ознака на мострата и 

ознака на садовите од кои е земена мострата) и 
- други важни податоци. 
(2) При земањето на мострата од вино државниот 

инспектор за земјоделство треба да состави записник 
во четири примероци од кои еден се врачува на бара-
телот на Решение за ставање на виното во промет, 
еден се приложува со мострата за физичко-хемиска 
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анализа, еден се користи во постапката за издавање на 
Решение за ставање на виното во промет и еден 
примерок останува во блокот на државниот инспектор 
за земјоделство.  

(3) Пред потпишувањето на записникот, истиот се 
чита на глас пред присутните со напомена дека имаат 
право лично да го прегледаат записникот и да дадат 
свои забелешки.  

(4) На крајот во записникот се наведува дека запис-
никот е прочитан и дека не се ставени забелешки, а до-
колку има забелешки, истите ќе се запишат накусо. 

(5) Записникот треба да се потпише од државниот 
инспектор за земјоделство и барателот на Решение за 
ставање на виното во промет од кое е земена мострата.  

 
Член 7 

(1) Земените мостри од вино кои не се доставени на 
физичко-хемиска анализа се чуваат во суви и темни 
простории.  

(2) Мострите од вино се чуваат на константна тем-
пература од 15 до 18 0С.  

(3) Мострите од вино се чуваат во посебни етажери, 
прегради или рафтови во исправена положба. 

(4) Мострите од вино се редат по категории, типо-
ви, потекло и година на старост.  

(5) Државниот инспекторат за земјоделство ги чува 
мострите во период од три месеци по истекот на кој ги 
отстранува комисиски или ги доставува за научни 
истражувања.   

 
Член 8 

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

 
Бр. 08-6446/3                                   Министер, 

30 јуни 2010 година                   Љупчо Димовски, с.р. 
  Скопје 

__________ 
 

1784. 
Врз основа на член 32 став 5 од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/2010), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство  донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ЗЕМАЊЕ НА МОСТРИ ЗАРА-
ДИ ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  СТАВАЊЕ НА  

ВИНОТО ВО ПРОМЕТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето за земање на мостри 
заради добивање на решение за ставање на виното во 
промет. 

 
Член 2 

(1) Барањето за земање на мостри заради добивање 
на решение за ставање на виното во промет се поднесу-
ва на Образец даден во Прилогот кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Образецот од став 1 на овој член ги содржи 
следниве податоци: 

- Назив на барателот на Решение за ставање на ви-
ното во промет (во натамошниот текст: барателот); 

- Единствен даночен број на барателот; 
- Тарифна ознака и опис на производот; 
- Трговско име за ставање на виното во промет; 
- Ознака на садот/садовите од кој е земена мострата;  
- Сорта/ сорти на винско грозје од кои е добиено 

виното за кое се бара Решение за ставање во промет; 
- Вистинска алкохолна јачина во % вол.; 
- Серија на производство (лот);  
- Боја на производот; 
- Година на берба; 
- Тип и големина на пакувањето на виното за кое се 

бара Решение за ставање во промет; 
- Магацин на складирање на виното и негова адреса;  
- Вкупна количина на виното за кое се бара Реше-

ние за ставање во промет; 
- Земја на потекло, односно земја на дестинација. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-7119-1                                    

30 јуни 2010 година                            Министер, 
     Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1785. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за безбед-
ност на козметичките производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 55/07), министерот за зд-
равство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКА  
И ХЕМИСКА ЧИСТОТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ И МЕТОДИТЕ ЗА ПРОВЕРКА  

НА ТИЕ КРИТЕРИУМИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за 

микробиолошка и хемиска чистота на козметичките 
производи и методите за проверка на тие критериуми. 

 
Член 2 

Микробиолошкиот квалитет на козметичките про-
изводи се испитува на минималната количина од 1 г 
или 1 мл од козметичкиот производ. 

Козметичките производи кои се наменети за упо-
треба кај деца под три годишна возраст и козметичките 
производи наменети за употреба на површини околу 
очите не треба да содржат поголем број од 102 cfu/g 
или ml вкупно живи аеробни мезофилни микроорга-
низми. 

Останатите видови на козметички производи не 
треба да содржат поголем број од 103 cfu/g или ml 
вкупно живи аеробни мезофилни микроорганизми.  

Во 0,1 g или 0,1 ml од примерокот за тестирање на 
козметичките производи не треба да се содржани пато-
гени микроорганизми: Pseudomonas aeruginosa, Staphy-
lococcus aureus i Candida albicans. 

Методите за проверка на микробиолошката чистота 
на козметичките производи според утврдените крите-
риуми се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Проверката на хемиската чистота на состојките на 
козметичките производи се врши со методите за иден-
тификација и за квалитативна и квантитативна контро-
ла на козметичките производи,согласно прописите за 
методите за анализа неопходни за проверка на составот 
на козметичките производи. 

 
Член 4 

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

 
Бр.07-5262/3                                   
2010 година                                             Министер, 
   Скопје                             д-р Бујар Османи, с.р. 
 
 

                                                                           Прилог  
  
 
МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА МИКРОБИОЛОШКА-
ТА ЧИСТОТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Ограничувањето на бројот на микроорганизми зара-

ди одбегнување на контаминацијата на козметичките 
производи се постигнува преку: 

- одржување на добра хигиена во производната ло-
кација и примена на добрата производна пракса, 

- обезбедување дека производот е соодветно зашти-
тен против раст на микроорганизми и 

- примена на микробиолошки граници за да се оси-
гури безбедноста на производот. 

Употребата на конзерванси во козметичкиот произ-
вод може да помогне да се обезбеди дека козметичкиот 
производ нема да овозможи раст на микроорганизми. 
Конзервансите не се замена за добрата хигиена и ниво-
то во кое се применуваат треба да е балансирано за да 
не предизвикаат проблеми за корисниците. Изборот на 
конзерванси се врши за време на развојната фаза на 
производот. 

Предложените методи и граници се наменети да се 
употребуваат како референтни тестови и не се намене-
ти да бидат нормални тестови за контрола на квалите-
тот или спецификации.  

Компаниите можат да ги применуваат сопствените 
интерни спецификации и валидирани тест методи заед-
но со соодветното ниво на управување со микробиоло-
шкиот квалитет како сопствена потврда дека нивниот 
производ е во согласност со критериумите специфици-
рани во овој документ кога се испитуваат со опишани-
те методи. 

Квалитативните и квантитативните граници се од-
несуваат на производот во неотворено оригинално па-
кување признаено како недопрено. 

Резултатите од извршените тестови се забележуваат 
во извештај, кој опфаќа: 

1. Идентификација на примерокот (мострата) (тип 
на производ, трговско име, производител, сериски број, 
датум и место на земање на примерокот, метод на 
идентификација и услови на чување). 

2. Тест услови (датум, техника, медиум за неутра-
лизација). 

3. Резултати од тестот. 
Извештајот за резултатите од тестовите треба да со-

држи заклучок и идентификација на лицето одговорно 
за тестирањето.  

 
I. ПРЕДЛОЖЕНИ МИКРОБИОЛОШКИ ГРАНИ-

ЦИ ЗА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ 
 
1. Предложени граници 
 
1.1 Квантитативни граници (минимална количина 

за тестирање е 1 g или 1 ml). 
Во врска со контролата на микробиолошкиот ква-

литет, дефинирани се две категории на козметички 
производи.: 

- Производи од категорија 1: наменети за деца под 
три годишна возраст и за површините околу очите, ка-
де вкупниот жив број на аеробни мезофилни микроор-
ганизми не треба да е поголем од 102 cfu/g или ml, и  

- Производи од категорија 2:  други производи, каде 
вкупниот жив број на аеробни мезофилни микроорга-
низми не треба да е поголем од 103 cfu/g или ml.  

Пропишаните граници се интерпретираат на след-
ниот начин: 

- 10 2 – значи дека максимален прифатлив лимит е 5 х 102 
- 10 3 – значи дека максимален прифатлив лимит е 5 х 103  
1.2. Квалитативни граници 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и 

Candida albicans се сметаат за главни потенцијални па-
тогени микроорганизми во козметичките продукти. 
Овие специфицирани потенцијални патогени микроор-
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ганизми не треба да бидат детектибилни во 0,1 g или 
0,1 ml од примерокот за тестирање на козметичките 
производи. 

 
II. ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА МИКРОБИО-

ЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРО-
ИЗВОДИ 

Определувањето на вкупните живи аеробни мезо-
филни бактерии треба да се спроведува во согласност 
со следните фактори: 

- да се преземат мерки за претпазливост заради из-
бегнување на контаминацијата на производот со ми-
кроорганизмите кои треба да бидат определени со те-
стот, 

- елиминацијата на било какви антимикробни својс-
тва на производот кој се анализира треба да биде по-
стигната преку растварање, неутрализација или фил-
трирање, 

- евалуацијата на бројот на живи аеробни мезофил-
ни микроорганизми да се спроведе со користење на 
техниката на чисти култури, техника на површински 
подлоги или филтрација. Методи на збогатување не се 
потребни. 

-идентификацијата на микроорганизмите да се спрове-
де со примена на методите на селективни култури. 

 
1. МАТЕРИЈАЛИ И РЕАГЕНСИ 
1.1. Медиуми за култивирање и реагенси 
Следните раствори за медиуми за култивирање тре-

ба да се користат за целите за кои се пропишани. Соод-
ветно, сопствени дехидрирани медиуми за култивира-
ње можат да бидат алтернативно користени обезбеду-
вајќи притоа да имаат идентични нутритивни и селе-
ктивни особини за микроорганизмите кои треба да би-
дат тестирани. 

1.1.1. Растворувач 
Пуфериран раствор на Натриум хлорид –пептон со 

pH 7.0 
Калиум дихидроген фосфат 3.56 g еквивалентно на 

0.067М 
Динатриум хидроген фосфат дехидрат  7.23g 

еквивалентно на 0.067 М 
Натриум хлорид                      4.30 g 
Пептонска вода (месо или казеин)               1.0 g 
Пречистена вода              1000 ml 
Се стерилизира со загревање во автоклав на 121 оC 

15 минути 
Доколку е потребно може да се додаде соодветен 

агенс за неутрализација на пр. полисорбат 20 или 80, 
лецитин, тиосулфат. 

1.1.2. Медиум за определување на бројот на бакте-
рии 

Casein soy bean digest агар 
Казеин соја дигест агар 
Pancreatic digest  на казеин                           15.0 g 
Papaic digest of soy bean                   5.0 g 
Натриум хлорид                   5.0 g 
Агар                        15.0 g 
Пречистен вода                            1000 ml 
Се прилагодува pX така што по стерилизацијата да 

биде 7.3 +/_0.2 Се стерилизира со загревање во авток-
лав на 121 оC 15 минути 

1.1.3. Медиум за определување на број на габи  
Saboraud-dextrose agar/Сабуро декстрозен агар 
Peptones (месо или казеин)                           10.0 g 
Декстроза монохидрат                           40.0 g 
Агар                    15.0 g 

Пречистена вода                 1000 ml 
Се прилагодува pX така што по стерилизацијата да 

биде 5.6 +/_0.2 Се стерилизира со загревање во авток-
лав на 121 оC 15 минути 

1.1.4. Медиум за откривање на Pseudomonas aerugi-
nosa 

Цетримид агар    
Pancreatic digest или желатина                         20.0 g 
Магнезиум хлорид                    1.4 g 
Динатриум сулфат                   10.0 g 
Цетримид                           0.3 g 
Агар                    13.6 g 
Пречистена вода               1000 ml 
Глицерол                                     10 ml 
Се прилагодува pX така што по стерилизацијата да 

биде 7.2 +/_0.2 Се стерилизира со загревање во авток-
лав на 121 оC 15 минути 

1.1.5. Медиум за откривање на Staphylococcus aureus 
Baird-Parker агар/Берд Паркер агар 
Pancreatic digest of casein                10.0 g 
Екстракт од говедско месо                                 5.0 g 
Екстракт од габички                                   1.0 g 
Литиум хлорид                      5.0 g 
Агар                      20.0 g 
Глицин                 12.0 g 
Натриум пируват               x10.0 g 
Пречистена вода                  950 ml 
Се прилагодува pH така што по стерилизацијата да 

биде 6.8 +/_0.2 Се стерилизира со загревање во авток-
лав на 121 оC 15 минути, се лади до 45-50 оC и се дода-
ва  10 ml стерилен 1% м/в раствор на калиум телурит и 
50 ml емулзија на жолчка. 

1.1.6. Медиум за откривање на Цандида Албицанс 
Saboraud-dextrose агар 
Peptones (месо или казеин)                           10.0 g 
Декстроза монохидрат                             40.0 g 
Агар                   15.0 g 
Пречистена вода                1000 ml 
Се прилагодува pH така што по стерилизацијата да 

биде 5.6 +/_0.2 Се стерилизира со загревање во авток-
лав на 121 оC 15 минути. 

1.2. Подготовка на примерокот 
Микробиолошкото испитување се спроведува на 

примерок од минимум 1 g или 1 ml. 
1 г или 1 мл од производот се раствора или разреду-

ва во валидиран растворувач за неутрализирање за да 
се добие разредување 1:10. Во случај на супстанции 
кои слабо се натопуваат (влажнат) може да се додаде 
соодветен површински-активен агенс како на пр. 0,1 % 
м/в полисорбат 80. 

Ако е потребно, последователно децимално разре-
дување може да се обезбеди од основната суспензија, 
со користење на самиот разредувач за да се намали ан-
тимикробната активност на производот или така да мо-
же да се очекува број на колонии од 10 до 100 заради 
полесно броење. 

 
2. ЕВАЛУАЦИЈА НА БРОЈОТ НА ЖИВИ МЕЗО-

ФИЛНИ АЕРОБНИ МИКРООРГАНИЗМИ 
2.1. Мембранска филтрација 
Се користат две филтер мембрани со величина на 

пори не поголема од 0,45 µм и чија ефективност да ги 
задржува бактериите е веќе установена. Подолу опиша-
ниот метод претпоставува користење на мембрани со 
дијаметар од околу 50 мм. 



Стр. 60 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

Се пренесува количина која претставува 0,1 g од 
производот кој се испитува на секоја мембрана и фил-
тер веднаш. Последователно плакнење со стерилен рас-
твор претставува предност за еднаква дистрибуција на 
организми. 

Се пренесуваат мембраните на површината од соод-
ветен агар медиум. Инкубацијата за бактерии трае три 
дена на температура од 30-35 оC и за габи пет дена на 
температура од 20-25 оC, освен ако поверодостоен број 
може да се добие за пократко време. 

Се брои бројот на колонии кои се развиле. Се прес-
метува бројот на микроорганизми на g или ml на про-
изводот кој се испитува. 

2.2. Постапка на броење на плоча 
Со користење на Петриеви плочи со дијаметар од 9-

10 цм на секоја плоча се додава 1 ml од подготвениот 
примерок кој претставува 0,1 г од производот и околу 
15 ml на соодветен растопен агар медиум на Т не пове-
ќе од 45 оC. Се мешаат и се одржуваат на ладна хори-
зонтална површина до оцврснување. 

Алтернативно, се размачкува разредениот производ 
( вообичаено 0,1 ml по плоча кој претставува 0,01 g на 
производот) на површината на соодветен оцврснат ме-
диум во Петриева плоча со дијаметар од 9-10 цм,. 

Се инкубира една плоча на 30-35 оC  во тек на три 
дена за бактерии и друга плоча на Т од 20-25 оC  во тек 
на пет дена за габички, освен ако поверодостоен број 
не се добива во пократок временски период. 

Се брои бројот на колонии кои се развиле. Се прес-
метува резултатот користејќи ги плочите со најголем 
број на колонии, но не повеќе од 300 колонии на бакте-
рија и 100 колонии за габи. 

 
2.3.Изразување на резултатот 
Се брои и се забележува бројот на единици на фор-

мирани колонии (cfu) за секоја плоча. Се пресметува 
бројот на cfu по плоча и се множи со бројот на степе-
нот на разредување  за да се добие резултат изразен ка-
ко цфу на g или ml производ. 

 
3. ДЕТЕКТИРАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОРГА-

НИЗМИ 
3.1. Специфични микрооганизми 
-Pseudomonas aeruginosa 
На цетримид медиум типичните колонии на Псеу-

домонас аеругиноса се рамни, провидни и можат да 
изгледаат жолто зелени до сини. 

Можат да се изведат следните тестови за потврда: 
-Боење по грам 
-Тест на оксидаза 
-Тест на подвижност 
-Раст на 42 оС 
Pseudomonas aeruginosa е грам(-) стапче, подвижен, 

оксидаза (+) и расте на 42 оC 
ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други допол-

нителни тестови за да се потврди идентификацијата 
-Staphylococcus aureus 
На Бирд-Паркер медиум, типичните колонии на 

Staphylococcus aureus се јавуваат како црни, светкави, 
конвексни и опкружени со јасна зона која може да биде 
делумно опаљуе(непроѕирна). 

Се изведуваат најмалку следните тестови за потврда: 
-Боење по грам 
-Тест на каталаза 
-Тест на коагулаза 

Грам (+) коки, каталаза(+), коагулаза (+) можат да 
се сметаат за Staphylococcus aureus 

ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други допол-
нителни тестови за да се потврди идентификацијата 

- Candida albicans 
На Sabouraud –dextrose медиум, типичните колонии 

на Candida albicans изгледаат бели до беж, кремасти и 
конвексни. 

Се изведуваат најмалку следните тестови за потврда: 
- Микроскопско испитување 
- Тест на создавање на псеудохифи 
- Формирање на хламидоспори 
Габичката која покажува тест на создавање на псеу-

дохифи (+) и која дава hlamidospori, може да се смета 
за Candida albicans. 

ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се користат и други допол-
нителни тестови за да се потврди идентификацијата. 

3.2. Изразување на резултатите 
Резултатот се забележува во извештајот за тестот 

како присуство или отсуство на специфичните микро-
организми (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus au-
reus i Candida albicans). 

__________ 
1786. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за безбед-
ност на козметичките производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 55/07), министерот за здрав-
ство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРИСКА ПРАКСА∗ 
 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува добрата лаборато-

риска пракса. 
 

Член 2 
Добрата лабораториска пракса претставува систем 

за квалитет кој се однесува на процесот на организаци-
ја и условите за планирање, изведување, следење, еви-
дентирање, архивирање и известување за неклиничките 
испитувања за безбедност на луѓето и животната сре-
дина. 

 
Член 3 

Начелата на Добрата лабораториска пракса се даде-
ни во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

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

 
Бр.07-5262/4                                              Министер, 
2010 година                                   д-р Бујар Османи, с.р. 
    Скопје   

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2004/10/ЕЗ на Европскиот Праламент и на Советот од 11 февруари 
2004 година за усогласување на законите, регулативите и адми-
нистративните одредби поврзани со примената на принципите на 
добрата лабораториска пракса  и со верификацијата на нивната при-
мена при испитувањето на хемиски супстанции, број 32004L0010 
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Прилог 
 
НАЧЕЛА НА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРИСКА 

ПРАКСА 
 
1. Опфат 
Начелата на добрата лабораториска пракса се при-

менуваат за не-клиничките испитувања за безбедноста 
на примерокот за испитување, а кој се содржи во фар-
мацевтски производи, пестициди, козметички произво-
ди, ветеринарни лекови, како и во прехранбени адити-
ви, адитиви за добиточна храна и во индустриски хе-
микалии. Примероците за испитување често се синте-
тички хемикалии, но можат да бидат и од природно 
или биолошко потекло, а во некои случаи можат да би-
дат и живи организми. Целта на испитувањето на овие 
примероци е да се добијат податоци за нивните својс-
тва и/или за нивната безбедност во однос на здравјето 
на луѓето и/или на животната средина. 

Неклиничките испитувања на безбедноста по здрав-
јето и животната средина на кои се однесуваат начела-
та на добрата лабораториска пракса вклучуваат работа 
што се врши во лаборатории, оранжерии и во полиња. 

Начелата на добрата лабораториска пракса се кори-
стат за сите неклинички истражувања  за безбедноста 
по здравјето и животната средина што се бараат со 
прописите за регистрирање или за лиценцирање фарма-
цевтски производи, пестициди, прехранбени адитиви и 
адитиви за добиточна храна, козметички производи, 
ветеринарни лекови и слични производи и за регулира-
ње на индустриските хемикалии, доколку поинаку не е 
утврдено со закон и пропис донесен врз основа на за-
кон. 

 
2. Дефиниции: 
Одделни поими употребени во овие начела го има-

ат следново значење: 
 
2.1. Поими кои се однесуваат на организација на 

лабораторијата: 
 
- лабораторија - опфаќа персонал, простор и опре-

ма потребна за извршување на предклинички испиту-
вања безбедни за здравјето на луѓето и околината. Кај 
испитувања кои се изведуваат на повеќе локации, лабо-
раторијата ја опфаќа локацијата на која се наоѓа води-
телот на испитувањето и сите останати локации на кои 
поединечно и заедно може да се изведуваат испитува-
њата; 

- место на испитување - означува локација на која 
се изведува фаза/фази од испитувањето; 

- одговорно лице на лабораторијата за испитува-
ње - е лице овластено и одговорно за организација на 
работата во лабораторијата и за испитувањето во сог-
ласност со овие начела; 

- одговорно лице на местото за испитување - е 
лице одговорно за спроведување на фазата/ фазите на 
испитување  согласно  овие начела; 

- нарачател - е правно или физичко лице, кое го 
нарачува, поддржува и/или предлага предклиничкото 
испитување; 

- водител на испитување - е лице одговорно за це-
локупното изведување на предклиничкото испитување, 
како и за здравјето на соработниците и безбедноста на 
околината. Водителот на испитувањето не може да ја 
пренесе одговорноста за целокупното водење на предк-
линичкото испитување на главниот истражувач, вклу-

чувајќи одобрување на планот на испитувањето и до-
полнување на истиот, одобрување на завршниот изве-
штај и осигурување дека се спроведуваат сите начела 
на добрата лабораториска пракса; 

- главен истражувач - е лице кое има одредена од-
говорност, во име на водителот на испитувањето, за 
одредени фази од испитувањето доколку испитувањето 
се спроведува на повеќе локации; 

- програма за обезбедување на квалитет - прет-
ставува систем, вклучувајќи го и персоналот, што е не-
зависен од спроведувањето на испитувањето, а е наме-
нет на одговорното лице на лабораторијата за испиту-
вање да му обезбеди усогласеност со овие начела; 

- стандардни оперативни постапки (во натамош-
ниот текст: СОП) - се пишани постапки кои го опишу-
ваат начинот на спроведување на испитувањето, докол-
ку истиот не е доволно детално опишан во плановите 
за испитување или упатствата за испитување; 

- главен распоред - претставува збир на информа-
ции наменети за процена на работната оптовареност и 
за следење на испитувањето во лабораторијата за испи-
тување; 

 
2.2. Поими кои се однесуваат на неклиничките 

испитувања на безбедноста по здравјето и животна-
та средина: 

 
- неклиничко испитување за безбедност за здрав-

јето на луѓето и животната средина - означува испи-
тување или одреден збир на испитувања во кои приме-
рокот за испитување се испитува во лабораториски ус-
лови или во околината, со цел да се добијат податоци 
за неговите својства и/или безбедност, а кои се намене-
ти за поднесување на извештај  до надлежните органи;  

- краткотрајно испитување - означува испитува-
ње кое се изведува во краток временски рок, со употре-
ба на рутински техники; 

- план на испитување - е документ во кој се дефи-
нирани целите и плановите на испитувањето и ги содр-
жи сите измени и дополнувања на планот на испитува-
ње; 

- измени и дополнувања на планот на испитува-
ње - се целни измени на планот, по отпочнување на ис-
питувањето; 

- отстапување од планот на испитување - е неп-
ланирано отстапување од планот на испитување, по да-
тумот на отпочнување на испитувањето; 

- оперативен систем - претставува секој биолошки, 
хемиски или физички систем или комбинација на овие 
системи што се користат во испитувањето; 

- изворни податоци - се сите изворни лаборатори-
ски записи и документација или нивни заверени копии 
кои се резултат на изворните забелешки и на активно-
стите спроведени во тек на испитувањето.  Изворните 
податоци може да вклучуваат на пр. фотографии, ми-
крофилмови или нивни копии, податоци од електрон-
ски медиуми, диктирани забелешки, запишани подато-
ци од автоматски апарати или било кој медиум за чува-
ње на податоци кој обезбедува сигурно чување на ин-
формациите во пропишаниот временски период; 

- примерок - е секој материјал што настанал во 
оперативниот систем за испитување, за време на анали-
зата или чувањето; 

- датум на почеток на експерименталниот дел од 
испитувањето - означува датум кога се собрани први-
те податоци од испитувањето;  
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- датум на завршување на експерименталниот 
дел од испитувањето - означува датум кога се собрани 
последните податоци од испитувањето;  

- датум на почеток на испитувањето – е датум ко-
га водителот на испитувањето го потпишал планот на 
испитување; 

- датум на завршување на испитувањето – е да-
тум кога водителот на испитувањето го потпишал за-
вршниот извештај. 

 
2.3. Поими кои се однесуваат на примерокот за 

испитување 
 
-  примерок на испитување - е примерок кој е цел 

на испитувањето; 
- референтен примерок (контролен примерок) - е 

секој примерок што се користи како основа за споредба 
со испитуваниот примерок; 

- серија - означува одредена количина или повеќе 
примероци за испитување или споредбен примерок, 
произведени во тек на одреден циклус на производс-
тво, кои се со единствени својства и како такви треба 
да бидат означени; 

- носач - е секое средство употребено како носач за 
мешање, распрснување или растворање на испитувани-
от или споредбениот примерок, со што се овозможува 
негова полесна примена во системот за испитување.  

  
3. Организација на лабораторија и персонал 
 
3.1. Обврски на одговорното лице во лаборато-

ријата за испитување 
 
Одговорното лице на лабораторијата за испитување 

за испитување треба да обезбеди почитување на наче-
лата на добрата лабораториска пракса во неговата ла-
бораторија. 

Одговорното лице на лабораторијата за испитување 
треба најмалку: 

1. да обезбеди изјава со која се утврдуваат одговор-
ните лица во лабораторијата за испитување, во соглас-
ност со овие начела; 

2. да обезбеди доволен број на обучен персонал, 
простор, опрема и материјал за навремено спроведува-
ње на испитувањата; 

3. да обезбеди водење на евиденција за квалифика-
циите, усовршувањето, искуството и описите на работ-
ните места за секое стручно лице и техничар поединеч-
но; 

4. да се осигура дека персоналот ги разбира задачи-
те кои му се зададени, а доколку е потребно, одговор-
ното лице треба да обезбеди усовршување за извршу-
вање на дадените задачи; 

5. да обезбеди изработка на соодветни, технички 
исправни стандардни оперативни постапки, нивно сле-
дење, и да ги одобри сите оригинални и ревидирани 
стандардни оперативни постапки; 

6. да обезбеди постоење на програма за обезбедува-
ње на квалитет со назначување на персонал, како и 
спроведување на мерки за осигурување на квалитетот 
во согласност со овие начела; 

7. пред почетокот на секое испитување да назначи 
водител на испитувањето. Доколку дојде до промена на 
водителот, истото треба да биде спроведено во соглас-
ност со утврдените постапки и да се документира; 

8. да назначи главен истражувач за испитувања кои 
се одвиваат на повеќе локации, соодветно обучен, ква-
лификуван и со соодветно искуство, кој ќе ги надгледу-
ва фазите на испитување кои се спроведуваат на тие 
локации. Замената на главниот истражувач треба да би-
де спроведена во согласност со утврдените постапки и 
истата да се документира; 

9. да осигура дека водителот на испитувањето го 
одобрува планот за испитување и истиот да го стави на 
располагање на лицата одговорни за контрола на ква-
литет; 

10. да осигура водење на хронолошки записи за си-
те СОП; 

11. да обезбеди назначување на лица одговорни за 
управување со архива/ви; 

12. да обезбеди водење на главниот распоред; 
13. да осигура дека резервите на лабораторијата од-

говараат на условите за користење во испитувањето; 
14. кај испитувањата што се спроведуваат на повеќе 

локации да обезбеди јасна комуникација помеѓу води-
телот на испитувањето, главниот истражувач, лицата 
одговорни за обезбедување на квалитет и лицата кои 
учествуваат во испитувањето; 

15. да обезбеди испитуваниот примерок и рефе-
рентниот примерок да бидат соодветно опишани; 

16. да воспостави постапки кои обезбедуваат дека 
компјутерите користени за наменетата цел се валиди-
рани, работат и се одржуваат во согласност со овие на-
чела; 

Кога фазата/фазите на испитување се извршуваат 
на местото на испитување, одговорното лице на место-
то на испитување, доколку е назначено, ги врши истите 
работи како и одговорното лице на лабораторијата, со 
исклучок на работите од точките 7 и 9 и 14. 

 
3.2. Обврски на водителот на испитувањето 
 
Водителот на испитувањето го обезбедува целокуп-

ното спроведување на испитувањето, како и завршниот 
извештај. 

 
Водителот на испитувањето треба најмалку да: 
1. го одобри планот на испитувањето и сите допол-

нувања на истиот, со потпис и датум; 
2. обезбеди навремено доставување на копија од 

планот на испитувањето и сите дополнувања до одго-
ворните за обезбедување на квалитет, како и да оства-
ри ефикасна комуникација со одговорните за обезбеду-
вање на квалитет за време на испитувањето; 

3. обезбеди плановите на испитувањето и дополну-
вањата, како и стандардните оперативни постапки, да 
им бидат на располагање на лицата кои учествуваат во 
испитувањето; 

4. обезбеди дека во планот на испитувањето и во за-
вршниот извештај на испитувањето кое се спроведува 
на повеќе локации е утврдена и дефинирана улогата на 
главниот истражувач, како и на секоја лабораторија и 
место за испитување кои се вклучени во испитувањето; 

5. обезбеди испитувањето да се спроведува соглас-
но постапките наведени во планот на испитувањето, да 
го оцени и документира влијанието на било каква от-
стапка од планот за испитување на квалитетот и ис-
правноста на испитувањето, а доколку е потребно да 
превземе и соодветни корективни мерки, како и да ги 
потврди остапките од стандардните оперативни по-
стапки во текот на испитувањето; 
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6. обезбеди во потполност да се документираат и 
запишат сите добиени     податоци; 

7. обезбеди валидираност на компјутерските систе-
ми користени во испитувањето; 

8. да го потврди завршниот извештај со потпис и 
датуми, со што ја  прифаќа     одговорноста за исправ-
носта на податоците и да го наведе степенот на     усог-
ласеност на испитувањето со овие начела; 

9. обезбеди соодветно чување на планот на испиту-
вањето, завршниот извештај, изворните податоци и 
пропратните материјали, по завршување на испитува-
њето.  

        
3.3. Обврски на главниот истражувач 
 
Главниот истражувач треба да обезбеди фазите на 

испитувањето да се спроведат во согласност со овие 
начела. 

  
3.4. Обврски на персоналот вклучен во спрове-

дување на испитувања 
 
Целиот персонал кој е вклучен во спроведување на 

испитувањата треба да биде запознаен со начелата кои 
се однесуваат на неговото учество во испитувањето. 

Персоналот треба да има пристап до планот за ис-
питување и соодветните СОП кои се однесуваат на не-
говото учество во испитувањето. Негова задача е да 
дејствува во согласност до дадените упатства во тие 
документи. Секое отстапување од дадените упатства 
треба да биде документирано и непосредно пријавено 
кај водителот на испитувањето или доколку е потребно 
кај главниот истражувач или кај двајцата. 

Целиот персонал обезбедува точно и навремено бе-
лежење на изворните податоци во согласност со овие 
начела и за квалитетот на истите. 

Потребно е да се превземат сите неопходни мерки 
со цел да се обезбеди исправноста на испитувањето и 
да се заштити здравјето на персоналот кој учествува во 
испитувањето. Персоналот чија здравствена состојба 
може да влијае на испитувањето, треба да се пријави 
кај одговорното лице и да се исклучи од испитувањето. 

 
4. Програма за обезбедување квалитет 
 
Лабораторијата за испитување треба да има пишана 

програма за обезбедување на квалитет која ќе обезбеди 
спроведување на испитувањето во согласност со овие 
начела.  

Програмата за обезбедување на квалитет треба да ја 
спроведуваат лица кои се запознаени со постапките на 
испитување, а се назначени од одговорното лице, на 
кое му одговараат. Овие лица не треба да учествуваат 
во спроведување на испитувањето со кое се обезбедува 
квалитетот. 

 
4.1. Одговорност на персоналот за обезбедување 

на квалитет: 
 
Лицата за осигурување на квалитет треба да: 
1. го обезбедат поседувањето и чувањето на одо-

брените планови за испитување и СОП кои се користат 
во лабораторијата и да имаат пристап до ажурираните 
копии  на главниот план; 

2. потврдат дека планот на испитувањето ги содржи 
сите податоци согласно овие начела. Потврдата треба 
да биде документирана; 

3. го обезбедуваат спроведувањето на контролите 
со цел да се утврди дали сите испитувања се изведени 
во согласност со овие начела. Со контролата треба да 
се утврди дали плановите на испитувањето и СОП се 
ставени на располагање на лицата кои учествуваат во 
испитувањето и дека се постапува во согласност со 
истите. Согласно програмата за обезбедување на ква-
литет и СОП, контролата може да биде: 

а. контрола на испитувањето 
б. контрола на лабораторијата 
в. контрола на процесот / постапката 
Записите за извршените контроли треба да се чува-

ат; 
4. обезбедат проверка на завршниот извештај со цел 

да се утврди дали методите, постапките и забелешките 
се точно и потполно опишани, а прикажаните резулта-
ти точно и потполно ги изразуваат изворните податоци 
од испитувањето; 

5. обезбедат навремено поднесување на пишаниот 
извештај за резултатите од контролата на водителот на  
испитувањето, главниот истражувач и на одговорните 
лица; 

6. изработат и потпишат изјава која треба да биде 
вклучена во завршниот извештај за видот и датумите 
на контролата, вклучувајќи  ги контролираните фази од 
испитувањето и датумот на поднесување на резултати-
те од контролата до водителот на испитувањето, глав-
ниот истражувач и на одговорните лица. Изјавата слу-
жи и за потврдување дека завршниот извештај одгова-
ра на изворните податоци. 

 
5. Лабораторија 
 
Лабораторијата за испитување треба да се наоѓа на 

соодветна локација, да има соодветна големина и кон-
струкција, со цел да ги исполни условите на испитува-
њето како и заради намалување на можните пречки кои 
може да влијаат на исправноста на испитувањето. 

Просторот на лабораторијата треба да обезбеди од-
војување на различните активности, со што би се обез-
бедило правилно спроведување на секое испитување. 

Лабораториите треба да имаат доволно простории 
или површина  како би се обезбедила изолација на си-
стемот за испитување и изолација на поединечните 
проекти во кои се користат примерок или организми за 
кои постои сомневање дека се биолошки опасни. 

При испитувањето потребно е да има на располага-
ње соодветни простории или површини за дијагноза, 
лечење и контрола на болеста со што би се обезбедила 
навремена интервенција при појава на неочекувани 
ефекти кај системите за испитување.  

Лабораторијата за испитување треба да има и соод-
ветен простор за чување на резерви и опрема. Просто-
рот за складирање треба да биде одвоен од просторот 
во кој се наоѓаат системите за испитување и треба да 
обезбедат соодветна заштита од зараза, контаминација 
или расипување.  

Потребен е посебен простор за прием и чување на 
испитуваните и референтните примероци, како и за ме-
шање на испитуваните примероци со носачите, со цел 
спречување на контаминација или мешање. 

Просторот за чување или површините за испитува-
ните примероците треба да бидат одвоени од просто-
рот за оперативните системи, соодветни за зачувување 
на идентитетот, концентрацијата, чистотата и стабил-
носта и да обезбедат безбедно чување на опасни мате-
рии. 
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Просторот за чување на податоците треба да овозмо-
жи сигурно чување и пристап до плановите за испитува-
ње, изворните податоци, завршните извештаи и на испи-
туваните и контролните примероци. Просторот и усло-
вите во него треба да обезбедат заштита на податоците. 

Постапувањето со отпадот и неговото отстранување 
треба да биде изведено  на начин кој не го загрозува 
испитувањето. Тоа вклучува обезбедување на соодвет-
на просторија за негово собирање, чување и отстрану-
вање, како и постапки на транспорт и обработка.  

 
6. Опрема, материјали и реагенси 
 
Опремата, вклучувајќи ги и валидираните компју-

терски системи, кои се користат за изработка, чување и 
пронаоѓање на податоци, како и за контрола на услови-
те на околината кои се важни за испитувањето, треба 
да се со соодветен капацитет и облик и соодветно да се 
поставени. 

Опремата која се користи во испитувањата треба ре-
довно да се прегледува, одржува и калибрира во соглас-
ност со СОП. За сите постапки треба да се водат записи. 
Калибрацијата треба да обезбеди следивост до нацио-
налните или интернационалните мерни стандарди. 

Опремата и материјалите кои се користат во испи-
тувањето не треба неповолно да влијаат  врз системите 
на испитувањето. 

Хемикалиите, реагенсите и растворите треба да би-
дат означени со податоци за својствата (пр. концентра-
ција), рок на употреба и начин на чување. Податоците 
за потеклото, датумот на подготовка и стабилноста 
треба да се достапни. Рокот на употреба може да се 
продолжи врз основа на документирана проценка или 
анализа. 

 
7. Системи за испитување 
 
7.1 Физичко/хемиски испитувања 
 
Опремата која се користи за добивање на физичко - 

хемиски податоци треба да има соодветен капацитет и 
облик и соодветно да биде поставена.  

Потребно е да се обезбеди исправност на физичко-
хемискиот систем за испитување.  

 
7.2. Биолошки испитувања 
 
При користење на биолошките системи за испиту-

вање треба да се обезбедат соодветни услови за чува-
ње, живеење и нега на истите, заради обезбедување на 
квалитетот на податоците. 

Новопримените лабораториски животни или расти-
телни системи за испитување треба да бидат изолирани 
во временски период кој е потребен за проценка на 
нивната здравствена состојба. Во случај на појава на 
невообичаена смрт или болест, тие серии не треба да се 
користат за испитување и, кога е неопходно, треба ху-
мано да се уништат. На датумот на почеток на испиту-
вањето системите за испитување треба да се без било 
какви болести или состојби кои би можеле да ја попре-
чат целта или изведувањето на испитувањето. Системи 
за испитување кои ќе се разболат или ќе се повредат во 
текот на испитувањето треба да се изолираат и лечат, 
ако е потребно, за да се сочува целокупноста на испи-
тувањето. Секоја дијагноза и лечење на било која бо-
лест пред или за време на испитувањето треба да биде 
запишана. 

За изворот, датумот на доставување и опис на со-
стојбата во која е доставен системот за испитување 
треба да се водат записи. 

Биолошките системи за испитување треба доволно 
долго да се аклиматизираат на околината на испитува-
њето пред првата употреба на испитуваниот или спо-
редбен примерок. 

Сите податоци кои се потребни за правилно распоз-
навање на системот за испитување треба да се наоѓаат 
во нивните живеалишта или на местото каде се чуваат. 
Системите за испитување кои е потребно да се отстра-
нат од нивните живеалишта или од местата каде се чу-
ваат во тек на самото испитување треба да бидат соод-
ветно означени, кога е тоа можно. 

Живеалишта или местата за чување на системите за 
испитување потребно е за време на користењето да се 
чистат и дезинфицираат во одредени временски интер-
вали. Ниту еден материјал кој доаѓа во контакт со си-
стемот не треба да содржи онечистување во степен кој 
би го попречувал испитувањето. На животните треба 
да им се менува леглото во согласност со добрата пра-
кса на одгледување. Користењето на средства за кон-
трола на штетници треба да се документира. 

Системите за испитување кои се користат во испи-
тувањето на терен треба да бидат така поставени да се 
избегне попречување на испитувањето од нанос на 
спреј или претходно користење на пестициди. 

 
8. Примероци за испитување и референтни при-

мероци 
 
За својствата на испитуваниот и референтниот при-

мерок, датумот на прием, рокот на употреба, количина-
та која е примена и количината која е искористена во 
испитувањето треба да се водат записи. 

Воспоставените постапки за ракување, земање на 
примероци и чување треба да се утврдени за да се обез-
беди најголем можен степен на хомогеност и стабил-
ност и да се спречи контаминација и/или мешање. Ме-
стото за чување треба да биде означено со основни по-
датоци за идентификација, рок на употреба и посебни 
услови за чување. 

За секој примерок треба да биде позната стабилно-
ста во услови на чување и испитување. 

Секој испитуван и споредбен примерок треба да би-
де соодветно означен (на пр. со шифра, регистерски 
број, Chemical Abstracts Service (CAS број), име, биоло-
шки параметри). 

За секое испитување треба да е познат идентитетот 
на примерокот вклучувајќи го и бројот на серијата, чи-
стотата, составот, концентрација или други својства, 
потребни за дефинирање на секоја серија на испитуван 
и споредбен примерок. 

Кога испитуваниот примерок го набавува нарачате-
лот, треба да постои механизам развиен во соработка 
со лабораторијата, кој го потврдува идентитетот на ис-
питуваниот примерок. 

За сите испитувања треба да биде позната стабил-
носта на испитуван и споредбен примерок во услови на 
чување и испитување. 

Ако предметот за испитување се дава или користи 
во носач, потребно е да се утврди хомогеноста, концен-
трацијата и стабилноста на испитуваниот примерок во 
тој носач. За испитувани примероци кои се користат во 
истражување на терен, тоа се утврдува со посебно ла-
бораториско испитување. 
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Од сите испитувања, освен од краткотрајните, по-
требно е да се задржи примерок на испитуваниот мате-
ријал од секоја серија за анализа. 

  
9. Стандардни оперативни постапки 
 
Лабораторијата за испитување треба да поседува 

пишани стандардни оперативни постапки кои се одо-
брени од одговорно лице на лабораторијата за  испиту-
вање за да се обезбеди квалитетот и исправноста на по-
датоците добиени во таа лабораторија. Ревизиите на 
стандардните оперативни постапки треба да ги одобри 
одговорно лице на лабораторијата за  испитување.  

Секоја посебна единица на лабораторијата треба се-
когаш да има на располагање достапни валидни стан-
дардни оперативни постапки за активностите кои се из-
ведуваат во лабораторијата. Како додаток на стандард-
ните оперативни постапки може да се користи и објаве-
на стручна литература, аналитички методи, трудови и 
прирачници. 

Отстапувањата од стандардните оперативни по-
стапки кои се поврзани со испитувањето треба да се 
документираат и потврдат од водителот на испитува-
њето и главниот истражувач, соодветно. 

 
Стандардните оперативни постапки треба да се до-

стапни, но не ограничени, за следните видови на актив-
ности во лабораториите: 

1. Испитуван и споредбен примерок 
Прием, идентификација, означување, ракување, зе-

мање на примероци и чување. 
2. Опрема, материјали и реагенси 
(а) Опрема: 
користење, одржување, чистење и калибрација. 
(б) Компјутерски системи: 
исправност, употреба, одржување, сигурност, кон-

трола на промените и сигурносни копии. 
(в) Материјали, реагенси и раствори: 
припрема и означување.  
3. Водење на записи, известување, чување и прона-

оѓање. 
Шифрирање на испитувањата, собирање на подато-

ци, подготовка на извештаи, системи на означување, 
ракување со податоците, вклучувајќи го и користењето 
на компјутерските системи. 

4. Систем на испитување 
(а) подготовка на просторот и условите на околина-

та во просторот за системите за испитување. 
(б) постапки за прием, транспорт, поставување, 

опис на својства, идентификација и снабдување на си-
стемот за испитување. 

(в) подготовка на системот за испитување, забеле-
шки и истражување пред, за време на и на крајот на ис-
питувањето. 

(г) ракување со системите за испитување кои во тек 
на испитувањето се пронајдени како мртви примероци. 

(д) собирање, идентификација и ракување со при-
мероците, вклучувајќи ја обдукцијата и хистопатологи-
јата. 

(ѓ) локација и поставување на системот за испиту-
вање на местата за испитување. 

5. Постапки за обезбедување на квалитет 
Активности на лицата одговорни за обезбедување 

на квалитет во планирање, изработка на распоредот, 
изведување, документирање и известување за контро-
лите. 

10. Изведување на испитувањата 
 
10.1 План на испитување 
 
Пред почеток на испитувањето за секое испитување 

треба да биде подготвен план на испитувањето во пи-
шан облик. Планот на испитувањето треба да биде одо-
брен со потпис на водителот на испитувањето со датум 
и треба да биде проверен од одговорните за обезбеду-
вање на квалитет, заради усогласеност со овие начела. 
Планот на испитувањето треба да го одобри и одговор-
ното лице на лабораторијата за испитување и нарачате-
лот. 

Измените и дополнувањата на планот на испитува-
њето треба да ги оправда и одобри водителот на испи-
тувањето со потпис и датум. Измените во планот на ис-
питувањето треба да се чуваат. Отстапувањата од пла-
нот на испитувањето треба навремено да се опишат и 
образложат, потврдат со потпис и датум од страна на 
водителот на испитувањето или главниот истражувач. 

За краткотрајните испитувања може е да се користи 
општ план на испитување со приложен додаток, специ-
фичен за испитувањето. 

 
10.2.Содржина на планот на испитувањето 
 
Планот на испитувањето треба да ги содржи нај-

малку следните податоци: 
1. Идентификација на испитувањето, испитуваниот 

и споредбен примерок 
(a) описен наслов, 
(b) изјава која ја опишува природата и целта на ис-

питувањето, 
(в) идентификација на испитуваниот примерок со 

шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошки параме-
три итн.), 

(г) споредбениот примерок кој ќе се користи. 
2. Податоци за нарачателот и лабораторијата 
(a) име и адреса на нарачателот, 
(б)име и адреса на сите лаборатории и места за ис-

питување кои се вклучени, 
(в) име и адреса на водителот на испитувањето, 
(г) име и адреса на главниот(ите) истражувач(и) и 

фазите на испитување, кои водителот на испитувањето 
ги доверил на главниот истражувач и кои се во одго-
ворност на главниот истражувач. 

3. Датуми 
(a) датум на одобрување на планот на испитување-

то со потпис на водителот на испитувањето. Датум на 
одобрување на планот на испитувањето со потпис на 
одговорното лице на лабораторијата и нарачателот. 

(б) Предвидените датуми за почеток и завршување 
на испитувањето. 

4. Методи на испитување 
Потребно е да се користат упатствата за испитува-

ње на ОЕCD или други упатства или методи за испиту-
вање, предвидени за користење. 

5. Други прашања (кога е соодветно) 
(a) оправданост на изборот на системот за испиту-

вање, 
(b) опис на својствата на системот за испитување, 

како што се вид, потекло, подпотекло, извор на резер-
вите, број, опсег на телесна маса, пол, старост и остана-
ти потребни податоци, 

(в) начин на давање и причина за изборот на начи-
нот, 
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(г) дозирање и/или концентрации, честота и време-
траење на апликацијата, 

(д) детални податоци за нацртот на испитувањето, 
вклучувајќи и опис на хронолошката постапка на испи-
тување, сите методи, материјали и услови, вид и често-
та на анализите, мерења, забелешки и истражувања кои 
е потребно да се спроведат, како и за (можните) стати-
стички методи. 

6. Записи 
Попис на записи кои е потребно да се чуваат. 
Освен наведените податоци, планот на испитување 

може да содржи и други податоци. 
 
10.3. Спроведување на испитување 
 
На секое испитување треба да се додели посебна оз-

нака со која ќе биде означен секој документ, податок и 
примероци од тоа испитување. Примероците од испи-
тувањето се означуваат така да се потврди нивното по-
текло. Означувањето треба да овозможи следивост на 
примерокот и испитувањето. 

Испитувањето треба да се изведе во согласност со 
планот на испитувањето. 

Сите податоци добиени во текот на испитувањето 
треба да бидат запишани непосредно, веднаш, точно и 
читко од страна на лицето кое ги внесува податоците. 
Внесувањето на податоците треба да се потврди со 
потпис и датум. 

Секоја промена на изворните податоци треба да би-
де така изведена да не се брише претходното внесува-
ње, а причината на измената треба да биде наведена. 
Измените на податоците треба да се потврдат со пот-
пис и датум од страна на лицето кое ги направило. 

Непосредно добиените компјутерски податоци по-
требно е да се идентификуваат со датум на внесување 
од одговорните лица. Компјутерскиот систем треба да 
овозможи чување на комплетните прегледи при реви-
зии. Сите промени на податоците треба да се видливи, 
без да се бришат изворните податоци со идентифика-
ција на лицата кои ги направиле промените, на пример 
со користење на (електронски) потписи и време и да-
тум кога се извршени. Треба да се наведе и причината 
за извршените промени. 

 
11. Известување за резултатите од испитувањето 
 
11.1. Општо 
 
За секое испитување треба да се состави завршен 

извештај. Кај краткотрајните испитувања можно е да се 
подготви стандардизиран завршен извештај со прило-
жен додаток, специфичен за испитувањето. 

Истражувачите и научниците кои учествувале во 
испитувањето треба да ги потврдат своите извештаи со 
потпис и датум. 

Завршниот извештај треба да го потврди со потпис 
и датум водителот на испитувањето, со што ја потврду-
ва одговорноста за исправноста на податоците. Треба 
да се наведе и степенот на усогласеност со начелата на 
добрата производна пракса. 

Исправките и додатоците на завршниот извештај 
треба да се подготват во облик на дополненија. Допол-
ненијата треба да бидат потврдени со потпис и датум 
од страна на водителот на испитувањето, а во истите 
треба јасно да се наведе причината за исправката или 
додатокот. 

Преобликување на завршниот извештај во облик 
кој ги задоволува барањата за поднесување до надлеж-
ните органи не значат исправка, додаток или дополне-
ние на завршниот извештај. 

 
11.2. Содржина на извештајот 
Завршниот извештај треба да ги содржи најмалку 

следните податоци: 
a) идентификација на испитувањето, испитуваниот 

и споредбениот примерок, 
b) описен наслов 
в) идентификација на испитуваниот примерок со 

шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошки параме-
три, итн.),  

г) идентификација на споредбениот примерок,  
д) опис на својствата на испитуваниот примерок, 

вклучувајќи ја чистотата, стабилноста, хомогеноста, 
ѓ) име и адреса на нарачателот, 
е) име и адреса на сите лаборатории и места за ис-

питување кои се вклучени, 
ж) име и адреса на водителот на испитувањето, 
з) име и адреса на главниот(те) истражувач(и) и фа-

зите на испитувањето кои водителот на испитувањето 
ги доверил на главниот истражувач, 

ѕ) имињата и адресите на истражувачите кои придо-
неле за изработка на завршниот извештај, 

и) датумите на почеток и завршување на испитува-
њето, 

ј) изјава за програмата за обезбедување на квалитет, 
во која се наведени видовите на изведени контроли и 
соодветните датуми, вклучувајќи ги и прегледаните 
фази, како и датумите на известување за резултатите 
од контролата на одговорното лице, водителот на испи-
тувањето и главниот истражувач, соодветно. Оваа изја-
ва исто така служи и како потврда дека завршниот из-
вештај ги одразува изворните податоци, 

к) опис на употребените методи и материјали, 
л) опис и образложение на одреден начин на приме-

на на испитуваната материја, 
љ) референца на насоките за испитување на ОЕCD 

или други насоки или методи на испитување, 
м) методи и распоред на оценувањето, евидентира-

њето и анализа на параметрите, 
н) опис на употребените статистички методи, 
њ) резиме на резултатите, 
о) сите информации и податоци кои се бараат за 

планот на испитувањето, 
п) приказ на резултатите вклучувајќи ги и пресме-

тките и утврдување на статистичката значајност, 
р) оценување и дискусија на резултатите, ако е по-

требно и на заклучоците, 
с) место на чување на документацијата, податоците 

и примероците. 
 
12. Складирање и чување на записи и материјали 
 
Во пропишан временски период во архивата треба 

да се чуваат: 
a) планот на испитување, изворните податоци, ис-

питуваните и споредбените примероци и завршниот из-
вештај од секое испитување, 

b) записи на сите прегледи на програмата за обезбе-
дување на квалитет и на главната програма, 

в) записи за оспособеноста, усовршувањата, искус-
твата и описот на работните места на персоналот, 

г) записи и известување за одржување и калибраци-
ја на опремата, 
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д) документација за исправноста на компјутерските 
системи, 

ѓ) попис на употребените стандардни оперативни 
постапки, 

е) записи за надзор на состојбата на околината. 
Документацијата од лабораториското испитување 

се чува во рок определен од страна на лабораторијата 
со СОП. 

Ако од било која причина планот на испитување, 
изворните податоци, испитуваните примероци или до-
кументација се отстранат пред истекот на определени-
от рок на чување, тоа треба да биде оправдано и доку-
ментирано. Испитуваните и споредбените примероци 
треба да се чуваат додека квалитетот на препаратот до-
пушта негово оценување. 

Документацијата кој се чува во архива треба да би-
де уредно означена во список, заради лесно наоѓање. 

Пристап на архивата има само овластен персонал. 
Пренесувањето на документацијата во и од архивата 
треба да биде документирано. 

Ако лабораторијата за испитување или архивата за 
чување престанат со својата активност, архивата треба 
да се пренесе во архивата на нарачателот на испитување. 

__________ 
1787. 

Врз основа на член 92 став 2 и член 121 став 2 од 
Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 
84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), мини-
стерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, ОПРЕМАТА И 

КАДРИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за поблиските просторни услови, 
опремата и кадрите за основање и работење на здрав-
ствените установи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 11/92, 25/96, 48/02, 30/05, 62/06 и 113/08), 
во членот 9-а точка В алинеја 3, по зборот „физиоло-
шки“ се додаваат зборовите: „или биохемиски“. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 10-5592/1 
8 јули 2010 година                             Министер, 

 Скопје                           д-р Бујар Османи, с.р. 
_________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1788. 
Врз основа на член  158 став 3, член 160 став 1  и 

член 220 став 1 точка a од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 27.05.2010 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност кај Бетон АД Скопје, 

друштво со посебни обврски за известување во смислa 
на  член 158 став 3 и член 160 став 1  од Законот за хар-
тии од вредност, заради недоставување до Комисијата 

за хартии од вредност  и  необјавување на ценовно чув-
ствителни информации во врска со обезбедување на 
побарувањата на заложниот доверител Стопанска бан-
ка АД Скопје кон заложниот должник Бетон АД Скопје 
преку направена промена на  засновање залог - хипоте-
ка на  градежни објекти, засновање залог врз побарува-
ње заради обезбедување на побарување на заложниот 
доверител и засновање залог врз подвижни предмети 
заради обезбедување на побарување на заложниот до-
верител, објавени во Службен весник на Република 
Македонија број 122 од 07-12-2009 година и број 21 од  
12-02-2010 година. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Бетон АД Скопје, друштво со посебни обвр-
ски за известување, му се изрекува мерка јавно обело-
денување на информациите за неправилностите и неза-
конитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение  во „Службен весник на РМ” и на 
веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по 
неговата конечност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

 
   Број 08-УП1-35         Комисија за хартии од вредност  
27 мај 2010 година           на Република Македонија 

   Скопје                          Претседател,  
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
1789. 

Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1  и 
член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 27.05.2010 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност кај  АК Џумајлија АД 

Лозово, друштво со посебни обврски за известување во 
смисла на член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот 
за хартии од вредност, заради недоставување до Коми-
сијата за хартии од вредност и необјавување на ценов-
но чувствителна информација во врска со заснован за-
лог од втор ред на сопствен подвижен имот-10.575 
обични акции од издавачот Комерцијална банка АД 
Скопје во сопственост на заложниот должник АК Џу-
мајлија АД Лозово во корист на заложниот доверител 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје за износ од 
4.600.000,000 евра,  објавена во Службен весник на РМ 
бр.104 од 20.08.2009 година.  

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на АК Џумајлија АД Лозово, друштво со посеб-
ни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно 
обелоденување на информациите за неправилностите и 
незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова решение  во „Службен весник на РМ” и на 
веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по 
неговата конечност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

 
  Број УП 1-08-40          Комисија за хартии од вредност  
27 мај 2010 година           на Република Македонија 

    Скопје                           Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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1790. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 
07/2008 и 57/2010), постапувајќи по Барањето на бро-
керската куќа ПЕОН БРОКЕР АД Скопје од 10.05.2010 
година, на седницата одржана на ден 30.06.2010 годи-
на, донесе  

       
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се дава согласност за именување на Драган Ди-

митриевски, дипломиран економист, за директор на 
брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Драган Димитриев-
ски за директор на брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР 
АД Скопје, се дава за период од (4) четири години.   

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

 
    Број УП1-08-64         Комисија за хартии од вредност   
30 јуни 2010 година           на Република Македонија 

   Скопје                                 Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
1791. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 101 од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 
7/2008 и 57/2010), постапувајќи по Барањето на НЛБ 
Тутунска банка АД Скопје од 07.06.2010 година, на 
седницата одржана на ден 30.06.2010 година, донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се дава согласност за именување на Драги Тасев-

ски, дипломиран економист, за директор на Служба за 
услуги со хартии од вредност, НЛБ Тутунска банка  
АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Драги Тасевски за  
директор на Служба за услуги со хартии од вредност, 
НЛБ Тутунска банка  АД Скопје, се дава за период од 
(4) четири години.   

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

 
     Бр.УП1-08-73           Комисија за хартии од вредност   
30 јуни 2010 година          на Република Македонија 

    Скопје                         Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1792. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на РМ на седницата одржана на 
ден 30.06.2010 година постапувајќи по барањето бр. 
УП1-08-74 од 07.06.2010 година, го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на  Драги Тасевски  роден на ден 12.03.1978 
година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Драги Тасевски се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Драги Тасевски престанува да важи и пред исте-
кот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во слу-
чаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од 
вредност. 

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

 
     Бр.УП1-08-74           Комисија за хартии од вредност   
1 јули 2010 година          на Република Македонија 

    Скопје                          Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1793. 

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 
в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.06.2010 година, го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер 

Емилија Вукичевиќ, вработена во Стопанска Банка АД 
Скопје, Дирекција за работа со хартии од вредност и 
брокерско-посреднички услуги поради непочитување 
на одредбите од член 115, став 1, алинеја а) од Законот 
за хартии од вредност, односно поради непридржување 
кон инструкциите дадени од страна на клиентот во на-
логот број 42480, даден на ден 08/03/2010 година.  

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

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

 
      Бр.08-954/7            Комисија за хартии од вредност 
30 јуни 2010 година          на Република Македонија 
          Скопје                                Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1794. 

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 
в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.06.2010 година го донесе, 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер 

Горан Поповски, вработен во Стопанска банка АД 
Скопје, Дирекција за работа со хартии од вредност и 
брокерско-посреднички услуги поради непочитување 
на одредбите од член 115 став 1 од Законот за хартии 
од вредност, односно поради непридржување кон ин-
струкциите дадени од страна на клиентот во налозите 
број 39300, 39304 и 39308, дадени на ден 07-05-2009 
година и во налогот број 42523 од 15-03-2010 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 
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3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
    Број 08-954/8             Комисија за хартии од вредност  
30 јуни 2010 година          на Република Македонија 

   Скопје                         Претседател, 
                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1795. 

Врз основа на член 197 став 1 точка е) и член 208, а 
во врска со член 184 точка  г), ж) и ѕ) и член 192 од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” 
број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на ден 30.06.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на Дирекцијата за ра-

бота со хартии од вредност и брокерско-посреднички 
услуги на Стопанска банка АД Скопје и на одговорно-
то лице-директор на дирекцијата Горан Поповски. 

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се изре-
кува поради утврдена неправилност, односно поради: 

- непочитување на член 122 став 1 од Законот за 
хартии од вредност, непридржување и непотребно од-
ложување на извршување на налози на клиенти во ус-
лови на постоење на пазарни услови за реализација на 
налог и непочитување на член 16 став 2 и 3  од Прави-
лата за тргување на Македонската берза АД Скопје при 
внесот и реализацијата на налозите со броеви 39800, 
39741 и 39742; 

- непочитување на член 14 од Правилата за тргување 
на Македонската берза АД Скопје, неизготвување на по-
себен образец за менување на налогот при менување на 
налозите со броеви 42526, 42409, 39030 и 40929 и 

- непочитување на член 123 став 2 од Законот за 
хартии од вредност каде е предвидено дека  брокерска-
та куќа ги уплаќа паричните средства добиени од про-
дажба на хартиите од вредност, исклучително во име и 
за сметка на клиентот во рок од еден работен ден по 
приемот на паричните средства од продажбата, освен 
ако поинаку не е договорено, при реализацијата на 
блок и вкрстената трансакција со 11.045 обични акции 
на издавачот ТГС Технички гасови АД Скопје, реали-
зирана на Македонската берза АД Скопје на ден 05-11-
2009 година. 

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се 
објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-
риторија на Република Македонија по неговата конеч-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
   Број 08-954/9        Комисија за хартии од вредност  
30 јуни 2010 година        на Република Македонија 
         Скопје                          Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1796. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 
точки в) и и) од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 
57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
30.06.2010 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се одзема дозволата за работа на Статер банка 

АД Куманово-Сектор за инвестиционо банкарство из-
дадена со Решение на Комисијата за хартии од вред-
ност број 08-379/5 од 01-04-2010 година, за вршење на 
услуги со хартии од вредност.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради донесено Решение на Народна бан-
ка на Република Македонија број 4294 од 23-06-2010 
година со кое се повлекува согласноста на Статер бан-
ка АД Куманово за вршење на финансиските активно-
сти тргување со хартии од вредност, гаранитирање и 
пласман на хартии од вредност. 

3. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД  
Скопје веднаш по приемот на ова Решение трајно да ја 
исклучат од членство Статер банка АД Куманово-Се-
ктор за инвестиционо банкарство. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

     Бр. 08-1618/4          Комисија за хартии од вредност 
30 јуни 2010 година         на Република Македонија 

   Скопје                                 Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1797. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 188 и член 190 став 4 од 
Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ 
95/205, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), на седницата одр-
жана на ден 30-06-2010 година донесе 

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА КОМИСИОНЕРИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ 
ВО  КОМИСИЈАТА  ЗА  ХАРТИИ  ОД  ВРЕДНОСТ 

(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ БР.110/2006) 
 

Член 1 
Во Правилата за однесување на комисионерите и 

вработените во Комисијата за хартии од вредност член 
5 став 1 се менува и гласи: „Сегашните и поранешните 
комисионери, сегашните и поранешните вработени во 
стручната служба на Комисијата и сегашните и пора-
нешните консултанти ангажирани од Комисијата, не 
смеат за своја корист да ги употребуваат или да ги обе-
лоденуваат деловните тајни или внатрешните инфор-
мации со кои се стекнале во текот на работењето во 
Комисијата.“ 

Став 2 се брише. 
 

Член 2 
Овие измени и дополнувања на Правилата влегува-

ат во сила со денот на донесувањето и ќе се објават во 
„Службен весник на РМ“. 

 
Бр. 03-1667/1          Комисија за хартии од вредност 

30 јуни 2010 година         на Република Македонија,             
        Скопје                                 Претседател, 

                             Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1798. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 30 
јуни 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 36 став 1, во делот: „акт на 

органот на државната управа од соодветната област“ ... 
и член 57 став 1, во делот: „извршување на кривично 
дело или“ ... од Општиот колективен договор за сто-
панството на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.88/2009 и 60/2010). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.234/2009 од 28 април 2010 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од актот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка, затоа што основано се постави прашањето за нивна-
та согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во VII дел од До-
говорот, со наслов „Работно време“, во членот 36 е 
предвидено: 

„Почетокот, распоредот и завршетокот на работно-
то време, го утврдува работодавачот, односно работо-
водниот орган во согласност со закон, акт на органот 
од државната управа од соодветната област, колекти-
вен договор на ниво на дејност, односно на ниво на ра-
ботодавач. 

Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат исклучително тешките услови на работното 
место според кои работното време пократко од 40 часа 
неделно, ќе се смета за полно работно време, но не по-
кратко од 36 часа неделно. 

За работните места кај кои постои поголема опас-
ност од повреди или здравствени оштетувања, со коле-
ктивен договор на ниво на работодавач, полното работ-
но време може да трае помалку од 36 часа неделно“. 

Во XIII дел од Договорот, со наслов „Услови за ра-
бота на Синдикатот“, во членот 57 е предвидено: 

„Синдикалниот претставник има посебна заштита и 
не може да биде повикан на одговорност ниту доведен 
во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот 
на неговиот работен однос, освен во случај на извршу-
вање на кривично дело или предизвикување на поголе-
ма материјална штета кај работодавачот.  

Како синдикален претставник, се сметаат и функци-
онерите во синдикатот, кои се вработени кај работода-
вачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.  

Посебната заштита на синдикалниот претставник 
трае за време на неговиот мандат и две години потоа“. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеи 1, 3 и 4 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признати во меѓународното пра-
во и утврдени со Уставот, владеењето на правото како 
и поделбата на државната власт на законодавна, изврш-
на и судска. 

Според членот 32 став 1 од Уставот, секој има пра-
во на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност. Според ставот 5 од овој 
член од Уставот, остварувањето на правата на вработе-
ните и нивната положба се уредуваат со закон и со ко-
лективни договори. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Во членот 96 од Уставот е утврдено дека органите на 
државната управа работите од својата надлежност ги вр-
шат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и за-
коните и за својата работа се одговорни на Владата. 

Законот за работните односи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 
114/2009, 130/2009 и 16/2010 - пречистен текст), со 
членот 12 став 2 утврдил дека со договорот за вработу-
вање, односно со колективен договор не може да се 
определат помали права од правата утврдени со закон, 
а според ставот 4 од овој член од Законот, правата од 
работен однос утврдени со Уставот, закон и колекти-
вен договор не можат да се одземаат или ограничат со 
акти и дејствија на работодавачот. 

Во Глава IX „Работно време“ од Законот за работни-
те односи, се уредени прашањата за: полното работно 
време, прекувремената работа, дежурство во здравство-
то, дополнителното работење во случаи на природна или 
друга несреќа, забрана на вршење работа подолго од 
полното работно време, дополнително работење, скрате-
но работно време, распоредување на работното време, 
прераспределба на работното време, работа во смени, 
распоред и пресметување на работното време, ноќната 
работа и други прашања во врска со работното време.  

Со одредбата од членот 36 став 1 од Општиот коле-
ктивен договор за стопанството на Република Македо-
нија, е утврдено дека почетокот, распоредот и заврше-
токот на работното време, го утврдува работодавачот, 
односно работоводниот орган, не само во согласност со 
закон, колективен договор на ниво на гранка, односно 
оддел, односно на ниво на работодавач, туку и во сог-
ласност со акт на органот на државната управа од соод-
ветната област. Имено, работодавачот во стопанството, 
работното време требало да го определува и усогласува 
и со актите на органите на државната управа.  

Тргнувајќи од изнесените уставни и законски 
одредби, Судот оцени дека прашањето за работното 
време е дел од прашањата кои се однесуваат на работ-
ните односи што се уредуваат со закон и колективни 
договори и не може да биде препуштено да биде пред-
мет на уредување на подзаконски акти кои се донесува-
ат од органите на државната управа, ниту за тоа има 
уставен и законски основ, бидејќи се дел од корпусот 
на права од работен однос кои не се предмет на уреду-
вање со акти надвор од закон и колективни договори. 
Имено, поаѓајќи од определбата во членот 51 од Уста-
вот дека прописите треба да се во согласност со Уста-
вот и со закон, а во случајов оспорениот дел од членот 
36 став 1 од Општиот колективен договор без законски 
основ го уредува предметното прашање се однесува ка-
ко работодавачот во стопанството треба да го органи-
зира работното време во согласност со акт на орган на 
државната управа, покрај законот и колективниот дого-
вор, Судот утврди дека оспорениот дел од одредбата не 
е во согласност со членот 51 од Уставот.  
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Во Главата „Услови за работа на синдикатот“ од 
Општиот колективен договор за стопанството на Ре-
публика Македонија, со членот 57 став 1 е уредено де-
ка синдикалниот претставник има посебна заштита и 
не може да биде повикан на одговорност ниту доведен 
во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот 
на неговиот работен однос, освен во случај на извршу-
вање на кривично дело или предизвикување на поголе-
ма материјална штета кај работодавачот.  

Судот оцени дека со оспорениот дел „извршување 
на кривично дело или“ од наведената одредба од Оп-
штиот колективен договор за стопанството на Републи-
ка Македонија, се ограничува автоматски правото на 
работа со престанок на работниот однос на работникот 
кој е синдикален претставник, односно тој трпи одго-
ворност, во случај кога станувало збор за евентуално 
извршување на кривично дело од страна на работни-
кот, меѓутоа оваа формулација на оспорениот дел од 
одредбата, е непрецизна и нејасна и како таква не обез-
бедува правна сигурност на граѓаните што е елемент на 
уставниот принцип на владеењето на правото. Имено, 
во случајов се уредува одговорност или престанок на 
работниот однос на работникот кој е синдикален прет-
ставник и тоа автоматски по сила на одредбата од До-
говорот, меѓутоа овој начин на повикување на одговор-
ност со престанок на работниот однос во услови на из-
вршување на кривично дело на вработеното лице кое 
било синдикален претставник, без да биде определено 
дека мора да е утврдена одговорноста во спроведена 
судска постапка и правосилна пресуда за сторено кри-
вично дело од страна на конкретното лице и судски 
изречена казна за тоа дело во врска со понатамошното 
вршење на работниот однос, ја прави одредбата од чле-
нот 51 став 1 во оспорениот дел од Договорот, уставно 
неоснована. Ова посебно поради тоа што Уставот, со 
одредбите од членот 13 став 1 и членот 14 став 1 ги 
утврдил двата принципа на казнено-правниот однос и 
тоа прво, дека лицето обвинето за казниво дело ќе се 
смета за невино се додека неговата вина не биде утвр-
дена со правосилна судска одлука и второ, дека за из-
вршено казниво дело на сторителот може да му се 
изрече казна што како таква е утврдена со закон или 
друг пропис. Имајќи ги предвид овие уставни одредби, 
како и содржината на оспорениот дел од членот 57 став 
1 од Општиот колективен договор за стопанството на 
Република Македонија, во конкретниов случај станува 
збор за ограничување на правата на граѓаните од обла-
ста на работните односи, по сила на одредбата од Дого-
ворот а не врз основа на правосилна судска одлука, 
што не е допуштено и овој дел од одредбата не е во 
согласност со членот 8 став 1 алинеја 3, членот 13 став 
1, членот 14 став 1 и членот 51 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.234/2009             Претседател  
30 јуни 2010 година      на Уставниот суд на Република 

  Скопје                          Македонија, 
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

1799. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 30 јуни 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и допол-

нување на Деталниот урбанистички план за централно 
градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ Блок 1, 
Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7, Општина Центар - 
Скопје број 07-200/2 од 29 јануари 2010 година, доне-
сена од Советот на Општината и објавена во „Службен 
гласник на општина Центар“ бр. 1 од 1 февруари 2010 
година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Мирослав Грчев од Скопје, со Решение 
У.бр.43/2010 од 19 мај 2010 година поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со Уста-
вот на Република Македонија и Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука, според член 1, се донесува Изменување и до-
полнување на Детален урбанистички план за централно 
градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг” Блок 1, 
Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Општина Центар – 
Скопје согласно Генералниот урбанистички план на 
Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје” бр. 
08/2002), Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање („Службен весник на РМ” бр.51/05, 137/07 и 
91/09), Правилникот за стандарди и нормативи за урба-
нистичко планирање („Службен весник на РМ” бр. 
78/06 , 140/07 и 12/09) и Правилникот за поблиска со-
држина, размер и начин на графичка обработка на ур-
банистичките планови („Службен весник на РМ” бр. 
78/06). 

Според членот 2 од Одлуката границата на план-
скиот опфат на Детален урбанистички план за централ-
но градско подрачје на Град Скопје “Мал Ринг” Блок 1, 
Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Општина Центар-Скоп-
је е прикажана во графичките прилози и дефинирана 
помеѓу: 

- На север булеварот Гоце Делчев 
- На исток булевар Војвода Васил Аџиларски 
- На југ булеварот Даме Груев 
- На исток булеварот Даме Груев и бул. ВМРО 
Членот 3 од Одлуката содржи Документациона ос-

нова (Плански опфат и неговата околина), Графички 
дел и Планиран развој.  

Во членот 4 од оваа одлука се дефинира што точно 
содржи, односно што е составен дел на Одлуката. 
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Според членот 5 од Одлуката изменување и допол-
нување на Детален урбанистички план за централно 
градско подрачје на Град Скопје “Мал Ринг” Блок Блок 
1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Општина Центар – 
Скопје се заверува со печат на Општина Центар-Скопје 
и потпис на Претседателот на Советот на Општина 
Центар во седум примероци од кои: 

- Еден се чува во архивата на Општина Центар; 
- Еден се чува во Секторот за урбанизам, комунал-

ни работи и заштита на животната средина во Општина 
Центар - Скопје; 

- Еден се доставува до надлежниот државен архив; 
- Еден се доставува до органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот во електронски формат; 

- Еден се доставува до Државниот завод за геодет-
ски работи; 

- Еден се доставува до Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам; 

- Седмиот примерок се изложува во Општина Цен-
тар-Скопје заради достапност на јавноста. 

Согласно член 6 од Одлуката, Секторот за урбани-
зам, комунални работи и заштита на животната среди-
на во Општина Центар во рок од 30 дена од донесува-
ње на Изменување и дополнување на Планот е должен 
да обезбеди картирање на планот на хамер или астра-
лон. Картираните подлоги се предаваат на Државниот 
завод за геодетски работи на чување и користење. 

Според членот 7, Одлуката за донесување на Изме-
нување и дополнување на Деталниот урбанистички 
план за централно градско подрачје на Град Скопје 
„Мал Ринг” Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 Оп-
штина Центар -Скопје со сите нејзини делови се чува и 
за нејзина реализација се грижи Секторот за урбани-
зам, комунални работи и заштита на животната среди-
на во Општина Центар – Скопје. 

Членот 8 од Одлуката предвидува дека оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на Општина Центар - Скопје”. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, по-
крај другите темелни вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија е и уредувањето и хуманиза-
цијата на просторот и заштита и уредување на живот-
ната средина и на природата. 

Според член 1 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.51/2005, 137/2007 и 91/2009), со овој за-
кон се уредуваат условите и начинот на системот на 
просторното и урбанистичкото планирање, видовите и 
содржината на плановите, изработувањето и постапка-
та за донесување на плановите, спроведувањето на пла-
новите и следењето на реализацијата на плановите, 
надзорот и други прашања од областа на просторното и 
урбанистичкото планирање.  

Според член 7 од истиот закон, во зависност од 
просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат 
следниве планови: 1) Просторен план на Република 
Македонија, и 2) Урбанистички планови: генерален ур-
банистички план, детален урбанистички план, урбани-
стички план за село и урбанистички план вон населено 
место. 

Според член 16 став 2 од Законот, заради поттикну-
вање и забрзување на процесот на уредување на про-
сторот преку изработување на урбанистички планови 
од членот 7 точка 2 на овој закон, Владата на Републи-
ка Македонија, донесува годишна програма за израбо-
тување на урбанистичките планови од членовите 7 точ-
ка 2 и 11-а на овој закон и државната урбанистичка 
планска документација, на предлог на органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредување на просторот, врз основа на доста-
вени предлози од општината, општината на градот 
Скопје и градот Скопје.  

Според член 16 став 3 од Законот, кој став е дода-
ден со измените на Законот објавени во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.137/2007, за израбо-
тување на урбанистички планови од членот 7 точка 2 
на овој закон и за урбанистичките проекти за оствару-
вање на инвестиции од значење за Републиката, Влада-
та на Република Македонија донесува Програма за 
приоритетна изработка на урбанистички планови на 
предлог на органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на про-
сторот и на предлог на единиците на локалната самоу-
права и градот Скопје.  

Според член 26 став 8 од Законот, кој став, исто та-
ка, е додаден со измените на Законот, објавени во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
137/2007, урбанистичките планови за кои Владата на 
Република Македонија донела одлука за приоритетна 
изработка на урбанистичките планови од членот 16 
став 3 на овој закон, се донесуваат по скратена постап-
ка во која урбанистичкиот план се изработува и доне-
сува како предлог на план. На предлогот на планот се 
врши стручна ревизија согласно со членот 21 став 3 од 
овој закон и се спроведува стручна расправа согласно 
со член 23 од овој закон и јавна презентација и јавна 
анкета согласно со член 24 од овој закон. Јавната анке-
та трае 10 работни дена и се организира во рок од се-
дум работни дена од изготвувањето на планската доку-
ментација. Стручната расправа се одржува во рок од 
пет дена по извршената стручна ревизија, а извештајот 
од стручната расправа се изработува во рок од три дена 
по одржаната стручна расправа. Извештајот од јавната 
анкета се изработува во рок од пет работни дена по за-
вршувањето на јавната анкета, а по извештајот на ко-
мисијата изработувачот на планот постапува во рок од 
седум работни дена. На предлогот на планот се бара 
согласност од надлежниот орган од членот 25 став 2 на 
овој закон, која се издава во рок од пет работни дена од 
поднесувањето на барањето од страна на доносителот 
на планот. Предлогот на планот се донесува во рок од 
десет работни дена од приемот на согласноста. 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.91/2009 од 23 
јули 2009 година) со член 10 од истиот, член 16 став 3 
се брише, а со член 20 од Законот се брише членот 26 
став 8. 

Во членот 37 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за просторно и урбанистичко планира-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/2009) со денот на влегувањето во сила на овој закон 
(30 јули 2009 година) одредбите од членот 16 став 3 и 
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одредбите од членот 26 ставови 7 и 8 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.51/2005 и 137/2007) 
кои се однесуваат на постапката за приоритетна изра-
ботка на урбанистичките планови, ќе продолжат да се 
применуваат до 31 декември 2009 година. 

Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 10 ноември 2009 година, врз основа на 
член 16 ставови 3, 4 и 6 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/2005 и 137/2007) донела Програма 
за дополнување на Програмата за приоритетна израбо-
тка на урбанистичките планови за 2009 година, број 19-
5748/1, со која во Програмата за приоритетна израбо-
тка на урбанистички планови за 2009 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.19/2009, 
33/2009, 54/2009, 80/2009 и 96/2009) во точката 1 во 
потточка 1.17, се додава нова потточка 1.18, која гласи: 
„Изработка на Деталниот урбанистички план „Мал 
Ринг“ - планот ќе го изработува општина Центар и 
изработката на планот ќе се финансира од Буџетот на 
општина Центар“. 

Врз основа на наведената Програма на Владата, оп-
штина Центар започнува постапка за изменување и до-
полнување на Деталниот урбанистички план за цен-
трално градско подрачје на Град Скопје „Мал Ринг“ 
Блок 1, Блок 4, Блок 5, Блок 6 и Блок 7 која се води по 
скратена постапка, во која урбанистичкиот план се 
изработува и донесува како предлог на план. 

Според член 28 став 5 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, измени и дополнувања на 
плановите и делови од плановите од членот 7 на овој 
закон се вршат по истата постапка пропишана за нивно 
донесување.  

Во членот 80 од Законот е предвидено дека постап-
ката за донесување на урбанистичките планови започ-
ната пред денот на примената на овој закон ќе продол-
жи според одредбите на законот кој бил во сила на де-
нот на нивното отпочнување, доколку урбанистичкиот 
план ја поминал фазата на стручна расправа или фазата 
на јавна анкета и јавна презентација.  

Во членот 35 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за просторно и урбанистичко планира-
ње („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.91/2009) е предвидено дека постапката за донесува-
ње на урбанистички планови од членот 7 точка 2 на 
овој закон и урбанистичките проекти од членот 50 ста-
вови 3 и 4, започнати пред влегување во сила на овој 
закон, ќе продолжат согласно со одредбите од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 51/2005 и 
137/2007). 

Од анализата на наведената законска регулатива, а 
во корелација со наводите во иницијативата, според 
Судот, оспорената одлука не е донесена во постапка 
која е предвидена во Законот за просторно и урбани-
стичко планирање. Ова од причина што, постапката за 
изменување и дополнување на оспорениот план, како 
дел од Програмата на Владата на Република Македони-
ја за приоритетна изработка на урбанистичкиот план 
започнала во декември 2009 година, кога се уште биле 
во сила и се применувале одредбите на член 16 став 3 и 
член 26 ставови 7 и 8 од Законот за просторно и урба-

нистичко планирање, кои се однесувале на постапката 
за приоритетна изработка на урбанистичките планови. 
Меѓутоа, имајќи го во вид фактот дека согласно изме-
ните на Законот од месец јули 2009 година одредбите 
на член 16 став 3 и член 26 ставови 7 и 8 од Законот 
што се однесуваат на скратената постапка, по 31 де-
кември 2009 година престанале да важат, како и фактот 
дека започнатата постапка за изменување на урбани-
стичкиот план не ја поминала фазата на јавна анкета и 
јавна презентација, како што предвидува членот 80 од 
Законот, Судот оцени дека постапката за донесување 
на планот, воедно и донесувањето на оспорената одлу-
ка не можела да продолжи според одредбите од Зако-
нот што престанале да важат.  

Видно од решението донесено од Градоначалникот 
на Општина Центар, бр.68-3770/1 од 23 декември 2009 
година, јавната презентација се одржала во простории-
те на Урбана заедница „Мирче Ацев“ на ден 24 декем-
ври 2009 година во 10.00 часот, а јавната анкета траела 
10 работни дена од денот на објавувањето на соопште-
нието, односно од 24 декември 2009 година до 10 јану-
ари 2010 година. Оттука, со сигурност се утврди дека 
постапката за измените и дополнувањата на оспорени-
от Детален урбанистички план не ја поминала фазата 
на јавната анкета до 31 декември 2009 година, поради 
што истата требало да продолжи согласно одредбите 
предвидени во измените и дополнувањата на Законот 
за просторно и урбанистичко планирање објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/2009 со кои повеќе не постојат законски услови за 
изработување и донесување на Деталниот урбанистич-
ки план по Програмата на Владата на Република Маке-
донија за приоритетна изработка на урбанистички пла-
нови, од членот 16 став 3, односно негово донесување 
по скратена постапка како предлог на план. Оттука, 
јасно произлегува дека измените и дополнувањата на 
оспорениот план требало да се донесат во редовна по-
стапка пропишана за негово донесување, како што про-
пишува членот 22 став 1 од Законот плановите од чле-
нот 7 на овој Закон да се изработуваат во две фази, од-
носно како нацрт на план и предлог на план. 

Од причина што при донесување на оспорената од-
лука доносителот на актот не ги испочитувал сите фази 
на изработување и донесување на планот, односно не е 
во целост запазена постапката за донесување на исти-
от, која постапка е предвидена во Законот за просторно 
и урбанистичко планирање, Судот оцени дека истата 
не е во согласност со Уставот на Република Македони-
ја и Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7.Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил 
Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзи-
ме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
    У.бр.43/2010                             Претседател  
30 јуни 2010 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                            Македонија, 
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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1801. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1800. 

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/02, 66/04 и 81/08), ја приложуваме следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 2010 – ЈУНИ 2010 ГОДИНА 

 
Бр. 08-1800/2                               Директор, 

  30 јуни 2010 година                                                                       дипл. правник Диме Спасов, с.р. 
      Скопје 

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/02, 66/04 и 81/08), ја приложуваме следната 
 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
Бр. 08-1800/3                                         Директор, 

  30 јуни 2010 година                                                                          дипл. правник Диме Спасов, с.р. 
      Скопје 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

1802. 
Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 

конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднесено од Флинт 
Груп Шведска АБ (Flint Group Sweden AB), преку Пол-
номошник Адвокатско друштво Поленак од Скопје, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 29.03.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Флинт 

Груп Шведска АБ (Flint Group Sweden AB), со седиште 
на Бокс 1003, 231 25 Трелеборг, Шведска (Box 1003, 
231 25 Trelleborg, Sweden)  и  Торда Холдинг АБ (Torda 
Holding AB), со седиште на Бокс 33, 221 00 Лунд, 
Шведска (Box 33, 221 00 Lund, Sweden), по основ на 
купопродажба на акции,  иако потпаѓа под одредбите 
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има 
за последица значително спречување, ограничување 
или нарушување на ефективната конкуренција на паза-
рот или на негов суштински дел, особено како резултат 
на создавање или зајакнување на доминантната пози-
ција на учесниците и е во согласност со одредбите на 
Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,00 ден. и 
за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-
63095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 
програма 72231300. 
 
          Бр. 08-3 
29 март 2010 година                       Претседател, 

    Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
__________ 

1803. 
Врз основа на член 26 од Законот за заштита на  

конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) а постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднесено од Централна 
Кооперативна Банка АД Софија, Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата на седница одржана на ден 
29.03.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Цен-

трална Кооперативна Банка АД Софија, со седиште на 
ул. „Георги Сава Раковски“ бр. 103, Софија, Република 
Бугарија и Статер Банка АД Куманово, со седиште на 

плоштад Нова Југославија бб, Куманово, Република 
Македонија, по основ на стекнување на 339178 обични 
акции односно 100 % од вкупниот број на обични ак-
ции со право на глас во Статер Банка АД Куманово, од 
страна на Централна Кооперативна Банка АД Софија, 
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6.000,00 ден. и 
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на РМ“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 840...03161, приходна шифра и програма 722-
31300 и при подигнување на решението да достави до-
каз за извршена уплата на административните такси. 

 
        Бр. 08-6 
29 март 2010 година                       Претседател, 

    Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
__________ 

1804. 
Врз основа на член 26 од Законот за заштита на 

конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07), a постапувајќи по из-
вестувањето за концентрација поднесено од АББ д.о.о. 
за Трговија, Иженеринг и Услуги Загреб, преку Полно-
мошник Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Ко-
мисијата за заштита на конкуренцијата на седница одр-
жана на ден 04.05.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу АББ 

д.о.о. за Трговија, Иженеринг и Услуги Хрватска со ре-
гистрирано седиште на ул. „Града Вуковара” бр. 284, 
Загреб, Хрватска, членка на АББ Групацијата со реги-
стрирано седиште на Афолтернштрасе (Affolternstrasse) 
44, 8050, Цирих, Швајцарија  и  Ексор Информатички 
Инженеринг д.о.о. Загреб, со регистрирано седиште на 
ул.”Бани” бр. 73, Загреб, Хрватска, по основ на купо-
продажба на имот,  иако потпаѓа под одредбите од За-
конот за заштита на конкуренцијата, нема да има за 
последица значително спречување, ограничување или 
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот 
или на негов суштински дел, особено како резултат на 
создавање или зајакнување на доминантната позиција 
на учесниците и е во согласност со одредбите на Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,00 ден. и 
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000-
0063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна ши-
фра и програма 72231300. 

 
         Бр. 08-8 
4 мај 2010 година                         Претседател, 

    Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 
__________ 

1805. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 10 и член 26 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постап-
ката поведена по службена должност против Сојуз на 
возачи на Македонија, застапуван од секретар од в.д. 
секретар Снежана Бошевска, Здружение на возачи  
,,Сотир Наумовски“, Битола застапувано од секретар 
Снежана Бошевска,  Здружение на возачи Берово заста-
пувано од секретар Митко Бубевски, Здружение на во-
зачи Валандово застапувано од секретар Ристо Невесе-
лов, Здружение на возачи Велес, застапувано од пре-
тседател Димче Петров, Здружение на возачи Гостивар 
застапувано од секретар Атанас Дукоски, Здружение 
на возачи Гевгелија застапувано од секретар Крсте Вр-
тов, Здружение на возачи – Дебар застапувано од се-
кретар Кадри Селаудин, Здружение на возачи Делчево 
застапувано од секретар Коста Пантовиќ,  Здружение 
на возачи Демир Хисар застапувано од секретар Ван-
гел Петровски, Здружение на возачи Куманово заста-
пувано од секретар Будимир Доцевски, Здружение на 
возачи Кочани застапувано од секретар Јорданчо Ата-
насов, Здружение на возачи Кавадарци застапувано од 
секретар Стојанче Јованов, Здружение на возачи Киче-
во застапувано од секретар Милош Милошоски, Здру-
жение на возачи Кратово застапувано од секретар Пе-
тко Михајловски, Здружение на возачи Крива Паланка 
застапувано од секретар Јосип Павловски, Здружение 
на возачи Охрид застапувано од секретар Здравко Ми-
лошевски, Здружение на возачи Неготино, застапувано 
од секретар Јанаке Витановски, Здружение на возачи 
Прилеп застапувано од секретар Благоја Бошкоски, 
Здружение на возачи Радовиш, застапувано од секре-
тар Ване Ѓеоргиевски, Здружение на возачи Ресен за-
стапувано од секретар Данче Павлевски, Здружение на 
возачи Струга застапувано од секретар Виктор Којче-
ски, Здружение на возачи – Струмица застапувано од 
секретар Благој Тасев, Здружение на возачи Свети Ни-
коле застапувано од секретар Лазо Панев, Здружение 
на возачи Скопје застапувано од секретар Тони Атана-

совски, Здружение на возачи Тетово застапувано од се-
кретар Јордан Силаноски и Здружение на возачи Штип 
застапувано од секретар Љупчо Радев, заради утврду-
вање на постоење на забранета одлука на здружение на 
претпријатија чија цел е спречување, ограничување 
или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обез-
бедување на услугата технички преглед на моторни и 
приклучни возила на територијата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на ден 04.05.2010 годи-
на, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека  
Сојуз на возачи на Македонија, бул. „Св. Климент 

Охридски“ бр. 58-б, Скопје,  
Здружение на возачи ,,Сотир Наумовски,, Битола 

ул. „Иво Лола Рибар“ бб, Битола,  
Здружение на возачи Берово ул. „Струмички пат“ 

бб, Берово,  
Здружение на возачи Валандово, ул. „Првомајска“ 

бб, Валандово,   
Здружение на возачи Велес, ул. „Моша Пијаде“ бр. 

13, Велес, 
Здружение на возачи Гостивар ул. „Борис Кидрич“ 

бб, Гостивар, 
Здружение на возачи Гевгелија ул. „7 Ноември“ бб, 

Гевгелија, 
Здружение на возачи – Дебар, ул. „Анастасије  

Илиќ“ бб, Дебар,  
Здружение на возачи Делчево , бул. „Македонија“ 

бб, Делчево,  
Здружение на возачи Демир Хисар, „Битолска“ бб, 

Демир Хисар, 
Здружение на возачи Куманово ул. „Железничка 

станица“ бр.4, Куманово,  
Здружение на возачи Кочани, ул. „29 Ноември“ 

бр.111 Кочани,  
Здружение на возачи Кавадарци ул. „Шишка“ бб, 

Кавадарци,  
Здружение на возачи Кичево ул. „Магистрален пат“ 

бр.16, Кичево, 
Здружение на возачи Кратово, Нова станица за тех-

нички преглед бб, Кратово,  
Здружение на возачи Крива Паланка, „Маршал Ти-

то“ бб, Крива Паланка, 
Здружение на возачи Охрид ул. „15 Корпус“ бр.292, 

Охрид,  
Здружение на возачи Неготино, ул. „Индустриска“ 

бб, Неготино,  
Здружение на возачи Прилеп ул. „Александар Ма-

кедонски“ бб, Прилеп, 
Здружение на возачи Радовиш, ул. „Маршал Тито“ 

бр 1, Радовиш,  
Здружение на возачи Ресен ул. „Корчуланска“ 

бр.76, Ресен, 
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Здружение на возачи Струга ул. „Босна Путеви“ 
бб., Струга,  

Здружение на возачи – Струмица, ул. „Климент 
Охридски“ бр.47 Струмица,  

Здружение на возачи Свети Николе ул. „Куманов-
ска“ бр.67, Свети Николе,  

Здружение на возачи Скопје, бул. „Св. Климент 
Охридски“  бр.58-б, Скопје,  

Здружение на возачи Тетово ул. „Љупчо Божинов-
ски-Пиш“ бб, Тетово и 

Здружение на возачи Штип, ул. „Железничка“ бр. 4, 
Штип 

 сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од За-
конот за заштита на конкуренцијата, на начин што пре-
ку одредбата од членот 24 став 1 алинеа 15 од Статутот 
на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 
28.02.2002 година во која е утврдено дека Извршниот 
одбор како орган на Сојузот на возачи на Македонија 
донесува одлуки за висината на цената на технички 
преглед и преку одлуките за висината на цената за вр-
шење на технички преглед на моторните и приклучни 
возила: Одлука бр. 02-95/2 од 26.07.2005 година и Од-
лука бр. 02-96/6 од 11.07.2006, директно ги фиксирале 
продажните цени на услугата –технички преглед на мо-
торни и приклучни возила, со цел спречување, ограни-
чување или нарушување на конкуренцијата на пазарот 
за обезбедување на услугата - технички преглед на мо-
торни и приклучни возила на територијата на Републи-
ка Македонија, што согласно член 7 став 1 од Законот 
за заштита на конкуренцијата е забрането. 

2. Времетраење на повредата од точка 1): 
- Здружението на возачи Прилеп учествувало во по-

вредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 година 
до 01.10.2008 година; 

- Здружението на возачи Скопје учествувало во по-
вредата од точка 1)  во периодот од 25.01.2005 година 
до 01.11.2008 година; 

- Здружението на возачи Кочани учествувало во по-
вредата од точка 1)  во периодот од 25.01.2005 година 
до 23.02.2010 година;  

- Здружението на возачи Кичево учествувало во по-
вредата од точка 1)  во периодот од 25.01.2005 година 
до 01.03.2010 година;  

- Здружението на возачи Велес и Здружението на 
возачи Свети Николе учествувале во повредата од точ-
ка 1)  во периодот од 25.01.2005 година  до 01.03.2010 
година;  

- Здружението на возачи Битола и Здружението на 
возачи Демир Хисар учествувале во повредата од точка 
1)  во периодот од 26.07.2005 година до 10.03.2010 го-
дина;  

- Здружението на возачи Валандово, Здружението 
на возачи Гостивар, Здружението на возачи Куманово 
и Здружението на возачи Тетово учествувале во повре-
дата од точка 1)  во периодот од 25.01.2005 година  до 
15.03.2010 година; 

-Здружението на возачи Кратово учествувало во по-
вредата од точка 1)  во периодот од 25.01.2005 година 
до 23.03.2010 година и 

- Сојузот на возачи на Македонија, Здружението на 
возачи Берово, Здружението на возачи Гевгелија, Здру-
жението на возачи – Дебар, Здружението на возачи 
Делчево, Здружението на возачи Кавадарци, Здружени-
ето на возачи Крива Паланка, Здружението на возачи 
Охрид, Здружението на возачи Неготино,  Здружение-
то на возачи Радовиш, Здружението на возачи Ресен, 
Здружението на возачи Струга, Здружението на возачи 
Струмица и Здружението на возачи Штип учествувале 
во повредата од точка 1) во периодот од 25.01.2005 го-
дина  до денот на донесување на ова решение. 

3. Се забранува понатамошна примена на одредбата 
од членот 24 став 1 алинеа 15 од Статутот на Сојузот 
на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.02.2002 годи-
на и Одлуката за висината на цената за вршење на тех-
нички преглед на моторните и приклучни возила бр. 
02-96/6 од 11.07.2006 година; 

4. Му се наложува на Сојузот на возачи на Македо-
нија да ја избрише одредбата од членот 24 став 1 али-
неа 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија 
бр.01-48/1 од 28.02.2002 година во рок од 30 дена од 
правосилноста на ова решение и да го достави измене-
тиот Статут до Комисијата за заштита на конкуренци-
јата во рок од 8 дена од денот на извршената измена. 

5. Му се наложува на Здружението на возачи Беро-
во, Здружението на возачи Гевгелија, Здружението на 
возачи – Дебар, Здружението на возачи Делчево, Здру-
жението на возачи Кавадарци, Здружението на возачи 
Крива Паланка, Здружението на возачи Охрид, Здруже-
нието на возачи Неготино,  Здружението на возачи Ра-
довиш, Здружението на возачи Ресен, Здружението на 
возачи Струга, Здружението на возачи Струмица и 
Здружението на возачи Штип, самостојно  да утврдат 
цени за вршење на технички преглед на моторните и 
приклучни возила, врз основа на трошковен принцип, 
во рок од 30 дена од правосилноста на ова решение и 
истите да ги достават до Комисијата за заштита на кон-
куренцијата во рок од 8 дена од денот на нивното утвр-
дување. 

6. Непостапувањето по точка 3), 4) и 5) од диспози-
тивот на ова решение претставува прекршок согласно 
член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на кон-
куренцијата. 

 
  08-93/46 

4 мај 2010 година                              Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 



Стр. 78 - Бр. 94 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јули 2010 
 

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
1806. 

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 39/06 и 89/08), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски расте-
нија во 

 
НАЦИОНАЛНА  СОРТНА  ЛИСТА  

 
Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти: 
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       Бр. 18-99/1 
29 март 2010 година                                Директор, 
          Скопје                                м-р Менсур Камбери, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1807. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 19, алинеја 6 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.63/06, 
36/07 и 106/08) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем 
за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ” бр. 94/2005 и 43/2010), по-
стапувајќи по Барањето на Акционерското друштво за 
промет со нафта и нафтени деривати Макпетрол – 
Скопје, за промена на продажната цена на природен 
гас во третиот квартал од 2010 година, на седницата 
одржана на 16 јули 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТРЕТИОТ КВАРТАЛ ОД 

2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
На Акционерското друштво за промет со нафта и на-

фтени деривати Макпетрол – Скопје, како вршител на 
енергетските дејности Трговија со природен гас и Снаб-
дување со природен гас на тарифни потрошувачи прик-
лучени на системот за пренос на природен гас, продаж-
ната цена на природниот гас за третиот квартал од 2010 
година, се утврдува да изнесува 22,8860 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од увозна 
цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) 
во износ од 22,7779 ден/nm3 и цена за услугата снабду-
вање на тарифните потрошувачи непосредно приклуче-
ни на системот за пренос на природен гас во износ од 
0,1081 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,3460 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, во третиот квартал од 2010 година во 
кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесу-
ва 24,2320 ден/nm3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за третиот квартал од 
2010 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
4,3618 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, во третиот квартал од 2010 го-
дина изнесува 28,5938 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 49,7500 денари за еден САД долар, 
за месец јуни од претходниот квартал, согласно заклуч-
ницата за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Уп1 Бр. 08-30 

16 јули 2010 година                          Претседател, 
   Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА 

1808. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

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

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 

2010 година, во однос на месец мај 2010 година, е по-
висока за 0,2 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2010 
година, во однос на месец мај 2010 година, за работо-
давачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија изнесува 0,1%. 

 
                                         Министер, 
                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 
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