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2705.
По извршеното срамнување на изворниот текст
утврдено е дека во Одлуката за изменување на Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа
за 2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2011, направена е техничка
грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСОГЛАСУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ТАРИФА ЗА 2011 ГОДИНА
Во член 1, точка 2 од Одлуката, Табелата се дополнува со два тарифни става:
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шувачки кредит и договорената годишна стапка на
вкупни трошоци од страна на кредиторите кои работат
врз основа на дозвола за основање и работа издадена
од министерот за финансии.
Член 2
Извештајот за бројот и вредност на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна
стапка на вкупни трошоци се поднесува на образец во
А-4 формат на бела хартија.
Формата и содржината на образецот од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Извештајот за бројот и вредноста на склучени договори за потрошувачки кредит и договорената годишна
стапка на вкупни трошоци се доставува во печатена и
електронска форма.

Бр.51-3948/2
Од Владата на Република
1 септември 2011 година
Македонија
Скопје
______________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2706.
Врз основа на член 28 став (4) од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки
кредити (‘‘Службен весник на Република Македонија“
бр.51/2011), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА БРОЈОТ И ВРЕДНОСТА НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ И ДОГОВОРЕНАТА ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ
ТРОШОЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот и роковите за доставување на извештајот
за бројот и вредноста на склучени договори за потро-

Член 4
Кредиторите кои работат врз основа на дозвола за
основање и работа издадена од министерот за финансии до Министерството за финансии двапати годишно
и тоа најдоцна до 15 јануари во тековната година за
периодот од 1 јули до 31 декември од претходната година и најдоцна до 15 јули во тековната година за периодот од 1 јануари до 30 јуни од тековната година доставуваат извештај за бројот и вредноста на склучени
договори за потрошувачки кредит и договорената годишна стапка на вкупни трошоци.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 12-24103/3
19 август 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 3

Стр. 4 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2707.
Врз основа на член 22 став (5) од Законот за тутун и тутунски производи (,,Службен весник на
Република Македонија„ бр. 24/06 , 88/08, 31/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА
ТУТУН
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за
упис во регистарот на откупувачи на тутун односно недонесување на решение за одбивање на барањето за
упис во регистарот на откупувачи на тутун во рокот утврден во член 22 став (3) од Законот за тутун и тутунски производи.
Член 2
(1) Барањето заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи на тутун односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун во рокот
утврден во член 22 став (3) од Законот за тутун и тутунски производи се поднесува на образец:„Барање заради недонесување на решение за упис во регистарот на откупувачи на тутун односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот на откупувачи на тутун“, во формат А-4 во бела боја, кој
е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лицеподносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„.
Бр. 03-6557/1
23 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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2708.
Врз основа на член 30 став (7 ) од Закон за виното (,,Службен весник на Република Македонија„ бр.50/10 и
53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС
ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНО ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНО

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за
упис во регистарот на производители на вино односно недонесување на решение за одбивање на барањето за
упис во регистарот на производители на вино во рокот утврден во член 30 став (5) од Закон за виното.

Член 2
(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување решение
за упис во регистарот на производители на вино односно недонесување на решение за одбивање на барањето
за упис во регистарот“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето,
краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр.03-6557/2
15 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 119
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2709.
Врз основа на член 20 став (6) од Законот за вршење на земјоделска дејност (,,Службен весник на Република
Македонија„ бр.11/02, 89/08, 116/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС
ВО РЕГИСТАРОТ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за
упис во регистарот на индивидуални земјоделци односно недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистарот во рокот утврден во член 20 став (4) од Законот за вршење на земјоделска дејност.
Член 2
(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец:„Барање заради недонесување на решение
за упис во регистарот на индивидуални земјоделци односно недонесување на решение за одбивање на барањето
за упис во регистарот“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,во
средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток
опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„.
Бр.03-6557/3
15 август 2011 година
Скопје

____________________

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 9

2710.
Врз основа на член 28 став (13) од Законот за производи за заштита на рaстенијата (,,Службен весник на Република Македонија„ бр. 110/07,20/09,17/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА ПАРАЛЕЛНИОТ ПРОИЗВОД ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА ПАРАЛЕЛНИОТ ПРОИЗВОД

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за дозвола
за увоз на паралелниот производ односно недонесување на решение за одбивање на барањето за дозвола за увоз на
паралелниот производ во рокот утврден во член 28 став (3) од Законот за производи за заштита на растенијата.

Член 2
(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец:„Барање заради недонесување на решение за дозвола за увоз на паралелниот производ односно недонесување на решение за одбивање на барањето
за дозвола за увоз на паралелниот производ“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен
дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лицеподносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„.

Бр.03-6557/4
15 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 септември 2011

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2711.
Врз основа на член 15 став (5), член 33 став (5),
член 122 став (5) и член 139 став (5) од Законот за квалитет на земјоделски производи (,,Службен весник на
Република Македонија„ бр.140/10 и 53/11), министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за овластување од член 14, член 32, член 121 и член 138 од Законот за квалитет на земјоделски производи.
Член 2
(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабараторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат
во промет се поднесува на образец: „Барање за донесување на решение за овластување на лабараторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на житата и оризот кои се ставаат во промет“, во формат А-4
во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел
на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис на просториите, опремата и
стручен кадар за вршење на работите со кои располага
подносителот на барањето, потребната документација
што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабараторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет, се поднесува на
образец: „Барање за донесување решение за овластување на лабараторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет,“,во формат А-4
во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел
на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис на просториите, опремата и
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стручен кадар за вршење на работите со кои располага
подносителот на барањето, потребната документација
што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 4
(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање за
донесување на решение за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот
на производите од пчели кои се ставаат во промет“, во
формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис на просториите, опремата и
стручен кадар за вршење на работите со кои располага
подносителот на барањето, потребната документација
што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 5
(1) Барањето за донесување на решение за овластување на лабараторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производите од
млеко кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање за донесување на решение за овластување
на лабараторија за вршење на анализа и суперанализа
на квалитетот на суровото млеко и производите од
млеко кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела
боја, кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој
правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис на просториите, опремата и
стручен кадар за вршење на работите со кои располага
подносителот на барањето, потребната документација
што ја доставува, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Mакедонија“.
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2712.
Врз основа на член 10 став (5) од Законот за хидрометеоролошка дејност (,,Службен весник на Република Македонија„ бр.103/08 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за
овластување за вршење на работите од член 8 и 9 од Законот за хидрометеоролошка дејност односно недонесување на решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување во рокот утврден во
член 10 став (3) од Законот за хидрометеоролошка дејност.
Член 2
(1) Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување за вршење на работите на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување за вршење на работите
на истражување на атмосферата, климата, водите и почвата“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лицеподносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
(1)Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување за вршење на работите на примена на метеорологијата и хидрологијата се поднесува на образец : „Барањето заради недонесување на решение за овластување односно недонесување решение за одбивање на барањето за донесување решение за овластување за вршење на
работите на примена на метеорологијата и хидрологијата, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог
2 и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лицеподносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„.
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2713.
Врз основа на член 15 став (5), член 33 став (5),
член 122 став (5) и член 139 став (5) од Законот за квалитет на земјоделски производи (,,Службен весник на
Република Македонија„ бр.140/10 и 53/11), министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањата заради недонесување на решение
за овластување од член 14, член 33, член 122 и член
139 од Законот за квалитет на земјоделски производи
односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување во рокот утврден во член 15
став (3), член 33 став (3) , член 122 став (3) и член 139
став (3) од Законот за квалитет на земјоделски производи.
Член 2
(1) Барањето заради недонесување на решение за
овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за
вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на
житата и оризот кои се ставаат во промет, се поднесува
на образец: „Барање заради недонесување на решение
за овластување односно недонесување на решение за
одбивање на барањето за овластување на лабораторија
за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на
житата и оризот кои се ставаат во промет“, во формат
А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен
дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
(1) Барањето заради недонесување на решение за
овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за
вршење на анaлиза и суперанализа на квалитетот на
храната за животни од животинско потекло кои се ставаат во промет, се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно
недонесување на решение за одбивање на барањето за
овластување на лабораторија за вршење на анализа и
суперанализа на квалитетот на храната за животни од
животинско потекло кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.
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(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 4
(1) Барањето заради недонесување на решение за
овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за
вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на
производите од пчели кои се ставаат во промет се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на производите од пчели кои се ставаат во промет“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог
3 и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 5
(1) Барањето заради недонесување на решение за
овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за
вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производите од млеко кои се ставаат во
промет, се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение за овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа на квалитетот на суровото млеко и производите од млеко кои се ставаат во промет“, во формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог 4 и е составен дел
на овој правилник.
(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член
содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на
правното лице односно име и презиме на физичкото
лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на
барањето, краток опис поради што се поднесува барањето, датум и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„.
Бр.03-6557/7
15 август 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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Бр. 119 - Стр. 23

_______________________
2714.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ѓубриња („Службен весник на Република Македонија” бр. 110/07,
20/09 и 17/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ЗАОСТАНАТИТЕ КОЛИЧИНИ НА ЃУБРИЊА И СУРОВИНИ
КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕФОРМУЛИРААТ, ОД КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ЃУБРИЊА,
КАКО И НИВНИТЕ ПАКУВАЊА, ЗАРАДИ СОБИРАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на евидентирање на ѓубрињата на заостанатите количества од ѓубриња и суровини кои не можат да се преформулираат, од кои не може да се произведуваат ѓубриња, како и
нивните пакувања, заради собирање, сместување и уништување на пропишан начин.
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Член 2
Евидентирањето на заостанатите количини ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња се врши на начин
со кој се утврдуваат:
- видот на заостанатите количини на ѓубриња суровини и пакувања на ѓубриња;
- количините на заостанатите ѓубриња, суровини и
пакувања на ѓубриња; и
- адресите или локациите на кои се сместени заостанатите количини на ѓубриња, суровини и пакувања на ѓубриња.
Член 3
При евиденцијата заостанатите количини на ѓубриња,
суровини и пакувања на ѓубриња, се сместуваат во магацински простор, одвоено од другите ѓубриња, суровини и
пакувања на ѓубриња, чија подлога и зидови се изолирани со керамички плочки заради заштита од влага а плафонот е изолиран со мрсна боја заради заштита од штетни
микроорганизми (загадувачи); има соодветна вентилација, обезбедена со филтри заради проветрување; температурата во просторијата е од 80 С до 180С; има услови за
одржување на влага 40% минимална до максимално 50%;
и вратата херметички се затвора.
Член 4
Лицата кои се вклучени во постапката на евидентирање
на заостанатите количини на ѓубриња, суровини и
пакувања на ѓубриња треба да бидат опремен со: заштитна
облека–комбинизон; заштитни очила, или заштита за очите
во комбинација со заштитната маска за дишење; соодветни
ракавици; соодветни чизми; и заштитна капа.
Член 5
При евидентирањето заостанатите количини на ѓубриња и суровини на ѓубриња од кои не можат да се
произведуваат ѓубриња, треба да бидат сместени во магацински простор за натамошно уништување.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 17-471/3
јули 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2715.
Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на Република
Македонија” бр. 92 /07), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ, РАБОТНИЧКИ КОИ НЕОДАМНА
СЕ
ПОРОДИЛЕ ИЛИ ДОЈАТ(∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минималните
барања за безбедноста и здравјето при работа на бремените работнички и работничките кои неодамна се
породиле или дојат.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следново значење:
1.“Бремена работничка” е бремена работничка која, заради остварување на нејзините права и заштита на
нејзиното здравје или здравјето на детето, го информирала работодавачот за нејзината состојба.
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
92/85/ЕЕЗ на Советот од 19 октомври 1992 година за воведување
на мерки за подобрување на безбедноста и здравјето при работа
на бремените работнички и работнички кои неодамна се
породиле или дојат (десетта поединечна Директива во смисла на
член 16 (1) од Директивата 89/391/EEЗ).
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2.“Работничка која неодамна се породила” е работничка која неодамна се породила и ги користи правата
согласно Законот за работните односи.
3.“Работничка која дои“ е работничка која поради
доење до наполнета една година на детето ги користи
правата согласно Законот за работните односи, ако за
тоа го известила работодавачот.
Член 3
(1) За сите активности кои можат да вклучат специфичен ризик поврзан со изложеност на бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или дојат на штетното дејство на физички, хемиски, биолошки
агенси на работното место, работодавачот треба да:
- изврши проценка на ризиците за безбедноста и
здравјето на бремената работничка во однос на негативното влијание врз здравјето на физичките, хемиските и биолошки штетни фактори и опасности на работно
место што се поврзани со појава на болест и/или повреда на работа и нивните можни штетни влијанија врз
бременоста и доењето на работничките, при што посебно ќе се земат во предвид опременоста и распоредот на
работното место, природата и времетраењето на изложеноста на физичките, хемиските и биолошките фактори, видот, опсегот и начинот на користење на работните средства, постапките и организацијата на работа, нивото на стручна подготовка и обука,
- посeбно треба да се процени влијанието на ноќната и
прекувремената работа врз здравјето на бремената жена и
плодот т.е. здравјето на детето во текот на доењето,
- да ги утврди превентивните и корективни мерки што
треба да се преземат и
- да ги информира работничките и нивните претставници
за резултатите од извршената проценка на ризикот и за превентивните мерки и тоа пред распоредување, како и при секоја суштинска промена на работните услови.
(2) Покрај општите одредби за заштита на работниците
кои се веќе утврдени во правилниците кои се однесуваат на
гранични вредности на изложување, листата на штетните фактори и работни услови на кои не треба да бидат изложени
бремените работнички, како и работничките кои неодамна се
породиле или дојат се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен
дел на овој правилник.
(3) Листата на штетни фактори и работни услови на
кои не треба да бидат изложени бремените работнички,
работничките кои неодамна се породиле или дојат, но
врз основа на претходно направена проценка на ризик
на работното место, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Доколку при проценката на ризикот на работното место се утврди постоење на ризик за здравјето на
бремената работничка, бременоста или здравјето на
нејзиното доенче што не може да се елиминира на друг
начин, работодавачот ќе изврши промена на условите
за работа или работното време.
(2) Доколку промената на условите за работа или
работното време е технички и/или објективно неизводливо, работодавачот работничка ќе ја распореди на
друго соодветно работно место каде не постојат ризици
за нејзиното здравје, плодот и доенчето.
(3) Доколку распоредувањето на друго работно место е технички и/или објективно неизводливо, работодавачот ќе ја изземе работничката од нормалниот тек
на работа за целиот период кој е потребен за заштита
на нејзиното здравје и безбедност на работа, како и заштита на бременоста и здравјето на доенчето.
Член 5
Бремената работничка користи платено отсуство за
извршување на медицински прегледи пред породувањето, доколку таквите прегледи треба да се извршат во
текот на работното време.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр.07-5604/3
25 август 2011 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р
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АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
2716.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1), а во врска со
членот 112 став (3) и (4) од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08,
88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ПОТРЕБЕН ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР
I.Општи одредби
Член 1
(1) Со овој правилник се пропишува начинот на
спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (во натамошниот текст: Стручен испит) од Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст:
Агенција).
II. Наставна програма за спроведување на Стручниот
испит
Член 2
(1) Наставната програма за спроведување на Стручниот испит се состои од следните предмети:
1) Веројатност и статистика;
2) Финансиска математика;
3) Стохастичко моделирање;
4) Економија;
5) Модели на доживување;
6) Актуарска математика I;
7) Актуарска математика II;
8) Управување со инвестиции и средства;
9) Осигурување на живот;
10) Неживотно осигурување;
11) Социјално и пензиско осигурување;
12) Здравствено осигурување;
13) Сметководство во осигурувањето;
14) Регулатива од областа на осигурувањето;
15) Професионализам и eтика.
(2) Деталната содржина на секој од предметите, непосредно пред почетокот на обуката за предметот, ќе
биде објавена на веб страницата на Агенцијата.
III. Комисија за спроведување на Стручниот испит
Член 3
(1) Испитите по предметите од Наставната програма се полагаат пред Комисија за спроведување на
Стручниот испит (во натамошниот текст: Комисија),
којашто ја формира Советот на експерти на Агенцијата.
(2) Комисијата се состои од 5 (пет) члена од кои се
избира: претседател, заменик претседател и секретар
на Комисијата.
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(3) Комисијата по нејзиното формирање донесува
Деловник со кој се пропишува начинот на работа на
Комисијата.
(4) Комисијата е должна при спроведувањето на
Стручниот испит да гарантира за доверливоста на информациите.
(5) Членовите на Комисијата имаат право на награда за својата работа, која ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата.
IV. Постапка за спроведување
на Стручниот испит
Член 4
(1) Постапката за спроведување на Стручниот испит се состои од:
1) спроведување на обука за предметите од Наставната програма,
2) спроведување на испити по предметите од Наставната програма, и
3) оценување и објавување на резултатите од испитите по предметите од Наставната програма
(2) За посетување на обуката и полагање на испитите, кандидатите плаќаат надомест во висина на реалните трошоци за спроведување на обуката и испитите.
Висината на надоместот ја определува Советот на експерти на Агенцијата.
(3) За посетување на обуката и полагање на испитите, заинтересираните лица поднесуваат пријава за посетување на обука и полагање на стручен испит за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, на
образецот во Прилог 1 од овој правилник до Агенцијата.
(4) Кандидатите се должни кон пријавата да достават и:
1) Доказ за завршено високо образование (во оригинал, или заверено од нотар);
2) Доказ за платен надомест за учество на обуката и
полагање на испитите;
3) Лична карта (пасош – за странски државјани) на
увид.
IV.1. Постапка за спроведување на обуката
Член 5
(1) Агенцијата може обуката да ја организира самостојно или во соработка со други институции.
(2) Обуката се спроведува врз основа на констатирана потреба.
(3) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата
веб страна ги известува заинтересираните кандидати за
времето и местото на одржување на обуката.
(4) Доколку, според проценка на Агенцијата, не се
пријават доволен број на кандидати за посета на обуката, Агенцијата нема да спроведе Стручен испит.
(5) Обуката за предметите од Наставната програма
ја спроведуваат лица кои имаат универзитетско образование од соодветната област за која ќе држат предавања.
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(6) Во спроведувањето на обуката може да учествуваат и признати стручњаци од праксата од земјата и од
странство.
IV.2. Постапка за спроведување на испитите
Член 6
(1) Постапката за спроведување на испитите по
предметите од Наставната програма, детално се пропишува со Упатство кое го донесува Комисијата, во рок
од 30 дена од денот на нејзиното формирање.
(2) По завршување на секој од испитите по предметите од Наставната програма, Комисијата составува Записник.
IV.3. Постапка за оценување и објавување
на резултати од испитите
Член 7
(1) Предавачот од соодветната област, за секој кандидат, го бодува постигнатиот успех по спроведениот
испит.
(2) Кандидатот успешно го положил спроведениот
испит доколку остварил најмалку 60% од можните бодови на испитот.
(3) Комисијата, за секој кандидат, го оценува описно постигнатиот успех за секој спроведен испит, и тоа
со: „Положил“ , односно „Не положил“.
(4) Кандидатот кој не го положил успешно испитот
од некој предмет, може само еднаш да го повтори полагањето на испитот по истиот предмет.
(5) Кандидатот кој два пати едноподруго не го положил испитот од еден предмет, го губи правото да ги
полага преостанатите испити, но успешно положените
испити му се признаваат при следно спроведување на
Стручниот испит.
Член 8
(1) Агенцијата на својата веб страна, за секој спроведен испит, ќе објави листа на кандидати кои го положиле испитот.
(2) Кандидатот кој не го положил испитот, како и
кандидатот кој смета дека одговорите не му се соодветно бодувани, во рок од 3 (три) дена може да изврши
увид во својот испит и да испрати писмена забелешка
до Агенцијата.
(3) Доставените писмени забелешки ги решава Комисијата најдоцна во рок од 7 (седум) дена од денот на
прием на забелешките.
(4) По истекот на рокот на решавање на забелешките, Агенцијата на својата веб страна објавува официјална листа на кандидати кои го положиле испитот.
Член 9
(1) Стручниот испит се смета за положен доколку
кандидатот успешно ги положил испитите по сите
предмети од Наставната програма.
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V. Уверение за положен Стручен испит
Член 10
(1) Агенцијата ќе издаде Уверение за успешно положен Стручен испит на физичко лице кое гo положило Стручниот испит во смисла на член 9 од овој правилник.
VI. Признавање на квалификации
за актуар стекнати во странство
Член 11
(1) Лицето кое има стекнато квалификации за актуар во странство, до Агенцијата доставува барање за
признавање на стекнатите квалификации за актуар во
странство.
(2) Заинтересираните лица се должни со барањето
за признавање на стекнатите квалификации за актуар
во странство, да достават до Агенцијата и:
1) наставен план и програма на обуката за актуар
врз основа на која е стекната квалификацијата, објавени од страна на странскиот надлежен орган за организирање на обуки;
2) нотарски заверен превод на наставниот план и
програма;
3) друга документација на барање на Комисијата.
(3) Соодветноста на стекнатата квалификација на
лицата во странство со Наставната програма за спроведување на Стручниот испит ја утврдува Комисијата.
(4) Услов за издавање на Уверение за успешно положен стручен испит е лицето успешно да го положи
испитот со кој се обезбедува дека тоа лице има адекватно знаење за законите и праксата во Република
Македонија потребни за работа како овластен актуар.
(5) Комисијата ја утврдува потребата од полагање
на дополнителни испити на лицето за добивање на
Уверение за успешно положен Стручен испит.
(6) Кандидатите за полагање на испитите плаќаат
надомест. Висината на надоместот ја определува Советот на експерти на Агенцијата.
(7) Начинот и постапката за полагање на дополнителните испити ги определува Комисијата.
(8) Агенцијата ќе издаде Уверение за успешно положен Стручен испит на лицето кое ги положило дополнителните испити по предметите, определени од
страна на Комисијата.
VII. Завршни одредби
Член 12
(1) Агенцијата води евиденција за кандидатите кои
успешно го положиле Стручниот испит.
Член 13
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.0201-2897/2
11 август 2011 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р Климе Попоски, с.р.
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2717.
Врз основа на член 158 – ѕ, точка 1), а во врска со
член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија”
бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08,
56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН
АКТУАР
Општи одредби
Член 1
(1) Со овој Правилник се пропишува потребната
документација за добивање дозвола за работа како овластен актуар од страна на Агенцијата за супервизија
на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата)
согласно Законот за супервизија на осигурување.
Потребна документација која се приложува кон
барањето за добивање на дозвола за работа како
овластен актуар
Член 2
(1) За издавање на дозвола за работа како овластен
актуар до Агенцијата се доставува барање за добивање
на дозвола за работа како овластен актуар на соодветниот пропишан образец даден во Прилог 1 од овој
Правилник.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член лицето ја
доставува и следната документација:
1. диплома или уверение за завршено високо образование;
2. уверение за положен стручен испит потребен за
работа како овластен актуар;
3. Потврда за стекнато едногодишно работно искуство во областа на осигурувањето или супервизија на
осигурувањето;
4. уверение за неосудуваност издадено од надлежен
судски орган во Република Македонија;
5. изјава дека лицето не извршувало функција на
лице со посебни права и одговорности во друштво за
осигурување или друго правно лице над кое е отворена
стечајна постапка;
6. изјава дека на лицето не му е одземена дозволата
за работа како овластен актуар;
7. доказ за платен надоместок за издавање дозвола
за работа како овластен актуар согласно Тарифникот
на Агенцијата;
8. лична карта или пасош на увид.
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Форма на доставување на документација
Член 3
(1) Документацијата од член 2 став (2) од овој Правилник, која се доставува кон барањето за издавање на
дозвола за работа како овластен актуар, треба да биде
во оригинал или копија заверена кај овластено лице
(нотар). Доколку документот што треба да се достави
е на друг јазик, заедно со оригиналот односно нотарски
заверената копија се доставува и превод на македонски
јазик, преведен од овластен судски преведувач и заверен кај овластено лице (нотар).
(2) Сите документи, потврди и изјави кои се дел од
документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозвола за работа како овластен актуар, согласно точките 4, 5 и 6 од член 2 став (2) од овој правилник, не смеат да бидат постари од шест месеци пред
денот на поднесувањето на барањето за издавање на
дозволата.
(3) Агенцијата го разгледува барањето за издавање
на дозвола за работа како овластен актуар од член 2
став (1) од овој Правилник со комплетна документација. Под комплетна документација се подразбира документацијата пропишана со член 2 став (2) од овој Правилник.
Одлучување по барањето за добивање дозвола за
работа како овластен актуар
Член 4
(1) При одлучувањето по барањето од член 2 став
(1) од овој Правилник, Агенцијата оценува дали лицето
ги исполнува условите предвидени во Законот за супервизија на осигурување.
(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член,
Агенцијата донесува решение за издавање на дозвола
за работа како овластен актуар во рок од два месеци од
денот на поднесување на барањето со комплетна документација согласно член 224 став (2) од Законот за супервизија на осигурување.
Завршни одредби
Член 5
(1) Агенцијата ќе води регистар на лица кои имаат
дозвола за работа како овластен актуар, како и на лица
на коишто им е одземена дозволата за работа како овластен актуар.
Член 6
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.0201-2897/3
11 август 2011 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р Климе Попоски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2718.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр.16/2011) и членовите 38 и 39 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување,
продолжување и одземање на лиценци за вршење на
енергетски дејности (“Службен весник на РМ” бр.
31/09), постапувајќи по Барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „АЛМА КОМЕРЦ“ Ангел
Пецов ДОО експорт-импорт Неготино, за промена на
лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина
на течни горива од фосилно потекло што се користат за
транспорт со биогорива, на седницата одржана на 05
септември 2011 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И
МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО
МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1)
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-32 од 01.11.2010 година,
за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло
што се користат за транспорт со биогорива – Трговија
со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/10), насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и
горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за
домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС
(Д-Е V)“.
2. Во точката 1 од Одлуката УП1 бр. 07 - 32 од
01.11.2010 година, зборовите „трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од
фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива“ се менуваат и гласаат: „трговија со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.
3. Точката 2 од Одлуката УП1 бр. 07-32 од
01.11.2010 година се менува и гласи:
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е
V) се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на
енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени
деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер
БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“, кој што е составен дел
на оваа Одлука.“
4. Насловот на Прилогот 1, од Одлуката УП1 бр. 07-32
од 01.11.2010 година се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V) “.
5. Во Прилогот 1.
- Точката 2 се менува и гласи: „2. Трговија со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V) “.
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- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-19.03.1/10.2/11“.
- во Точката 9, во ставовите 1 и 2 по зборовите „Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се додаваат
зборовите: „ Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)
“.
- Во точката 10:
а) потточката 1 се менува и гласи: „1. За вршење на
енергетската дејност ќе се користат 3 резервоари со волумен од по 100 м3 за складирање на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V), кои се лоцирани
на ул. „Индустриска“ бб - Неготино и се во сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги
АЛМА КОМЕРЦ Ангел Пецов ДОО експорт – импорт
Неготино и 1 резервоар за складирање на нафтениот
дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со
волумен од 300 м3, кои Друштвото за производство,
трговија и услуги АЛМА КОМЕРЦ Ангел Пецов ДОО
експорт – импорт Неготино, го има земено под закуп
од Еко Оранжерии Анска Река ДООЕЛ Валандово, а е
лоцирано на м.в. Подано општина Валандово “.
б) во потточката 2, по зборовите „Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се додаваат зборовите: „ Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.
- Во точката 11 зборовите „Трговија со нафта и
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни
горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива - Трговија со Екстра лесно масло за
домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „Трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е
V)“.
- Во точката 12, во алинеите 1 и 2, зборовите „нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство
(ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „ нафтените деривати
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер
БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“, во алинејата 3 зборовите „Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло
што се користат за транспорт со биогорива-Трговија со
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-Трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер
БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.
- Во точката 14, во потточката 2 на точката 1, зборовите „нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ се менуваат и гласаат: „нафтените
деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1),
Еуросупер БС-95 и Еуродизел БС (Д-Е V)“.
- Во точката 15, во алинејата 1 зборовите „нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“
се менуваат и гласаат: „ нафтените деривати Екстра
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуросупер БС-95 и
Еуродизел БС (Д-Е V) “.
6. Табелата 1, која што е составен дел на оваа лиценца се менува и гласи како што е дадено во Прилогот
кон оваа Одлука.
7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како
во диспозитивот на оваа одлука.
УП1 Бр. 11-36
5 септември 2011 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.
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2719.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16,
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11), и член 27 став 1 и став 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр.
31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за
производство, трговија и услуги ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО
ДООЕЛ увоз - извоз Скопје на седницата одржана на
05.09.2011 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Бр. 119 - Стр. 35

2720.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите,
начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по
барањето на Друштвото за трговија и услуги „ЕМИ
ПЕТРОЛ Постолов и други“ ДОО увоз-извоз-Радовиш,
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на седницата одржана на
05.09.2011 година, донесе
ОДЛУКА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ХРИСТОВ ЕЛЕКТРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр. 3/2-1 Скопје, му се
издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
2. Енергетската дејност производство на електрична енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку
фотоволтаичен систем лоциран на КП бр. 260/2, КО Бунарџик во н.м. Бунарџик.
3. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во поглед на вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ќе бидат утврдени во
прилог на посебна одлука за утврдување на содржината на лиценцата и ќе бидат објавени во „Службен весник на Република Македонија“ по доставувањето до
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија на одобрението за употреба на објектот и
документите кои што треба да се достават согласно
член 27, став 5, од Правилникот за условите, начинот и
постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на Р.М“, бр. 31/09).
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе влезе
во сила по објавувањето на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.
УП1 Бр. 07-33
5 септември 2011 година
Скопје

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО
(ЕЛ-1) и ЕУРОДИЗЕЛ БС
1. На Друштвото за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други“ ДОО увоз-извоз-Радовиш, му
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и
горива за транспорт – Екстра лесно масло

(ЕЛ-1) и

Еуродизел БС.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра
лесно масло

(ЕЛ-1) и Еуродизел БС “ кој што е со-

ставен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Уп1 Бр. 11-47

Претседател
Димитар Петров, с.р.

5 септември 2011 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

Стр. 36 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 септември 2011

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 септември 2011

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 септември 2011

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 41

2721.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16,
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11), и член 27 став 5 од Правилникот
за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09) постапувајќи на барањетo на Трговско друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКОМА ДОО Штип, на седницата одржана на
05.09.2011 година донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТРГОВСКО ДРУШТВОТО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ТЕКОМА ДОО ШТИП

1. На Трговско друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКОМА ДОО Штип со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 36, Штип, му се утврдува содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.
2. Содржината на лиценцата со правата и обврските на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на
оваа Одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 07-21 од 15.09.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/10).
3. Со објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Македонија“ влегува во сила лиценцата донесена со Одлуката бр. 07-21 од 15.09.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/10).
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-21/10
5 септември 2011 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

Стр. 42 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 септември 2011

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 септември 2011

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5 септември 2011

5 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 119 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 119

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2722.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 10 и член 35 ст. 1 т. 2 од Закон за
Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на седница одржана на 1.9.2011 година ја донесе
следната
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
На д-р Тодор Витларов, член на Советот на јавните
обвинители на Република Македонија му се утврди
престанок на функција по сопствено барање.
II
На именуваниот согласно член 7 став 3 од Законот
за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, чл. 50 од Законот за јавното обвинителство, а
со Одлука А.бр.169-13/10 од 2.7.2010 година, работниот однос од 1.9.2011 година му продолжува како јавен
обвинител во Вишото јавно обвинителство Штип, без
ограничување на мандатот.
III
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
СОР.бр. 8/11
Совет на Јавните обвинители
1 септември 2011 година
на Република Македонија,
Скопје
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
__________
2723.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА
I
1. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје.
2. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола.
II
1. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово.
III
2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово.
3. Двајца јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, уверенијата за државјанство и лекарското уверение (двете да не се постари од
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за
работен стаж, диплома за завршен Правен факултет

5 септември 2011

и потврда за положен правосуден испит во оригинал
или заверена фотокопија на нотар, и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење
на јавна функција согласно со члeн 2, став 2 и член 3,
став 2 од Законот за определување дополнителен услов
за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“
бр. 14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување
и дополнување на Законот за опредеделување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден од
надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот Закон, и да ги достават до Советот на
јавните обвинители на Република Македонија ул.
„Вељко Влаховиќ“ бр. 26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во „Службен весник на РМ“.
I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Вишите јавни обвинителства освен условите предвидени
во чл. 44 и чл. 45 од Законот за јавно обвинителство
(„Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и
дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл.
весник на РМ“ бр 111/08, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години
со потврдени резултати на правни работи, по положен
правосуден испит.
II. Кандидатите кои ќе се пријават по точка II од огласот можат да бидат со работно искуство од најмалку
три години по положениот правосуден испит со потврдени резултати во работата, или со завршена Академија за судии и јавни обвинители.
III. Кандидатите за избор на јавни обвинители во
Основните јавни обвинителства Тетово и Скопје од
точка III од огласот, како посебен услов потребно е да
имаат работно искуство од најмалку три години по положениот правосуден испит со потврдени резултати во
работата.
Некомлетните документи нема да бидат разгледувани.
А.бр. 152-4/11
Совет на Јавните обвинители
2 септември 2011 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
___________
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
2724.
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002,
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008
и 85/2010 година), Државниот завод за статистика го
утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
АВГУСТ 2011 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-август 2011 година во однос
на просечните цени на мало во 2010 година, е повисок
за 3,8%.
Директор,
м-р Благица Новковска, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

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

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

