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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1173.
Врз основа на членот 14 став 1 алинеја 3, а во врска
со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 100/11), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 26 март 2012 година, распиша
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА
ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Собранието на Република Македонија ќе врши избор на еден член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.
2. Заинтересираните кандидати, универзитетски
професори по право, адвокати и други истакнати правници, пријавите со потребните документи и изјава поднесена до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување дополнителен услов
за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/11) во
оригинал или копија заверено на нотар, да ги поднесат
до Собранието на Република Македонија во рок од 15
дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен
весник на Република Македонија“.
3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
Број 07 - 1443/1
26 март 2012 година
Скопје

1193.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер и
обработка на податоците од премерот
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1174.
Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на Република Македонија, а во согласност со член
3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
I
Александар Боцинов, се разрешува од функцијата
директор на Агенцијата за разузнавање, на негово барање.
II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”
Бр. 07-549
27 март 2012 година
Скопје

Претседател на Република
Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

1175.
Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на Република Македонија, а во согласност со член
3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
I
Наќе Чулев, се именува за вршител на должноста
директор на Агенцијата за разузнавање.
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II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”
Бр. 07-550
27 март 2012 година
Скопје

Претседател на Република
Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1176.
Врз основа на член 20-г став 2 од Законот за спречување на судир на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2007, 114/2009 и 6/2012)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА СОДРЖИНАТА
НА ИЗЈАВИТЕ ЗА ИНТЕРЕСИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на проверка на
содржината на изјавите за интереси на службените лица од членот 20-а од Законот за спречување на судир
на интереси.

Член 7
Проверката на изјавите за интереси доставени пред
денот на влегување во сила на оваа уредба, Државната
комисија за спречување на корупција ја врши согласно
одредбите од оваа уредба.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1668/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1177.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита
на конкуренцијата (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.145/10 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

Член 5
По приемот на изјавата за интереси, најдоцна до 30
дена, се врши проверка дали службеното лице од членот 1 на оваа уредба е евидентирано во единствениот
Трговски регистар и регистарот на други правни лица
кој го води Централниот регистар на Република Македонија.

УРЕДБА
ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ
ВЕРТИКАЛНИ ДОГОВОРИ (∗)
Член 1
Општа одредба
Со оваа уредба се уредува обемот на примена на
групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удели кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата и обврските
кои не смеат да се содржат во одредени видови вертикални договори за исклучиво право на дистрибуција,
селективно право на дистрибуција, исклучиво право на
купување, франшизинг, како и други вертикални договори (во понатамошниот текст: вертикални договори)
како и поблиските услови за повлекување на групното
изземање.
Член 2
Дефиниции
(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го
имаат следново значење:
а) ,,групно изземање“ е изземање на одредени видови вертикални договори од примена на одредбите за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот
текст: Законот);
б) „вертикално ограничување“ е ограничување на
конкуренцијата во вертикален договор, согласно член 7
став (1) од Законот;
в) „конкурентско претпријатие“ е постоечки или
потенцијален конкурент при што:
- „постоечки конкурент“ е претпријатие кое е
активно на истиот релевантен пазар и
- „потенцијален конкурент“ е претпријатие кое, во
отсуство на вертикалниот договор најверојатно, на реална основа а не само како теоретска можност, во случај на мало, но постојано зголемување на релативните
цени во краток временски период би ги презело неопходните дополнителни инвестиции или неопходните
други трошоци за прилагодување за да влезе на релевентниот пазар;

Член 6
За наодите од проверките од членовите 3, 4 и 5 од
оваа уредба, од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, се изготвуваат периодични
прегледи.

Со оваа уредба се врши усогласување со Регулатива (ЕУ) бр.
330/2010 на Комисијата од 20 април 2010 година за примената на
член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европската
унија во врска со категориите на вертикални договори и договорената практика (Текст со важност за ЕЕП) OJ L 102 23.04.2010
страни 1-7, CELEX бр. 32010R0330.

Член 2
Проверката на содржината на изјавите за интереси
на службените лица од членот 1 на оваа уредба се врши
од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата.
Член 3
По приемот на изјавата за интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата веднаш врши
проверка дали истата е пополнета согласно Правилникот за формата и содржината на образецот на изјавата
за интереси (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2009).
Доколку се утврди дека изјавата за интереси не е
пополнета согласно Правилникот од став 1 на овој
член, се известува службеното лице од членот 1 на оваа
уредба, најдоцна до 15 дена да ги отстрани недостатоците.
Член 4
По приемот на изјавата за интереси, најдоцна до 15
дена, се врши проверка на податоците за јавните овластувања и должности на службеното лице од членот 1
на оваа уредба во евиденцијата на анкетните листови
која се води од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата.

∗
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г) „обврска за неконкурирање“ е било која директна
или индиректна обврска поради која купувачот нема да
произведува, купува продава или препродава стоки или
услуги, кои им конкурираат на стоките или услугите
предмет на договорот или било која директна или индиректна обврска на купувачот да купува повеќе од
80% од вкупните набавки на стоките или услугите
предмет на договорот и нивните заменливи стоки или
услуги на релевантниот пазар од снабдувачот или од
друго претпријатие одредено од страна на снабдувачот,
пресметани врз основа на вредноста или каде што е
стандардна пракса во индустријата, обемот на набавките во претходната календарска година;
д) „систем на селективна дистрибуција“ е систем на
дистрибуција во кој снабдувачот се обврзува да ги
продава стоките или услугите предмет на договорот
директно или индиректно, само на дистрибутери одбрани врз основа на специфицирани критериуми, а дистрибутерите преземаат обврска да не ги продаваат таквите стоки или услуги на неовластени дистрибутери,
во рамките на подрачјето на кое снабдувачот одлучил
да го применува тој систем;
ѓ) „права од интелектуална сопственост“ вклучуваат права од индустриска сопственост, know-how, авторски права и сродни права;
е) „know-how“ е пакет од непатентирани практични
информации, кои произлегуваат од искуство и тестирање од страна на снабдувачот, кој е таен значителен и
одреден при што
- „таен“ во контекст на know-how, значи дека knowhow не е општо познат или лесно достапен;
- „значителен“во контекст на know-how, значи дека
know-how е значајно и корисно за купувачот за употребата, продажбата или препродажбата на стоките или
услугите предмет на договорот и
- „одреден“ во контекст на know-how, значи дека
know-how треба да биде опишано на доволно сеопфатен начин, за да е можно да се потврди дека ги исполнува критериумите за тајност и значителност;
ж) „купувач“ вклучува и претпријатие кое, со договор кој потпаѓа под член 7 став (1) од Законот, продава
стоки или услуги во име на друго претпријатие;
з) „клиент на купувачот“ е претпријатие кое не е договорна страна, но ги купува стоките или услугите предмет
на договорот од купувачот кој е договорна страна;
ѕ) „активна продажба “ е продажба остварена со
активно пристапување на индивидуални потрошувачи
преку праќање пошта, е-маил или директни посети
или со активно пристапување на ексклузивна група на
потрошувачи или на потрошувачи на определено подрачје преку рекламирање во медиуми, на интернет
или други промоции конкретно насочени кон одредената група на потрошувачи или потрошувачите на
определеното подрачје и
и) „пасивна продажба“ се доброволни барања од
индивидуални потрошувачи вклучувајќи и доставување на стоки или услуги до истите, а особено општо
рекламирање или промоција, која ги опфаќа потрошувачите од ексклузивни подрачја или групи на потрошувачи доделени на други дистрибутери, но кое претставува разумен начин на опфаќање на потрошувачите
надвор од тие територии или групи на потрошувачи.
(2) За целите на оваа уредба, термините „претпријатие“, “снабдувач“ и „купувач“ ги вклучуваат нивните
поврзани претпријатија.
Член 3
Обем на примена на групното изземање
(1) Вертикалните договори се изземени од примена на
одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа уредба, а согласно
член 7 став (3) и член 9 став (1) точка 2) од Законот.
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(2) Групното изземање се применува доколку договорите од ставот (1) на овој член содржат вертикални
ограничувања.
(3) Групното изземање од став (1) од овој член се
применува и за вертикални договори склучени помеѓу
здружение на претпријатија и неговите членови или
меѓу такво здружение и неговите снабдувачи, само доколку сите негови членови се трговци на мало со стоки
и доколку ниту еден поединечен член на здружението,
заедно со неговите поврзани претпријатија, нема вкупен годишен приход кој надминува два милиони евра
во денарска противвредност. Вертикалните договори
склучени од страна на таквите здруженија се изземени
со оваа уредба, без влијание на примената на член 7
став (1) од Законот на хоризонтални договори склучени меѓу членовите на здружението или на одлуките донесени од страна на здружението.
(4) Групното изземање од став (1) од овој член се
применува и за вертикални договори, кои содржат
одредби за доделување или користење на права од интелектуална сопственост на купувачот, под услов тие
одредби да не претставуваат главна цел на таквите договори и да се директно поврзани со користењето, продажбата или препродажбата на стоки или услуги од
страна на купувачот или неговите клиенти. Групното
изземање се применува под услов тие одредби, во однос на стоките или услугите предмет на договорот, да
не содржат ограничувања на конкуренцијата кои имаат
иста цел како и вертикалните ограничувања, кои не се
изземени со оваа уредба.
(5) Групното изземање од став (1) од овој член не се
применува за вертикални договори склучени меѓу конкурентски претпријатија. По исклучок, групното изземање
се применува каде што конкурентските претпријатија
склучуваат нереципрочни вертикални договори и:
а) снабдувачот е производител и дистрибутер на
стоки, додека купувачот е дистрибутер кој не е конкурентско претпријатието на ниво на производство или
б) снабдувачот е давател на услуги на неколку нивоа на трговија, додека купувачот ги обезбедува своите
стоки или услуги на ниво на малопродажба и не е конкурентско претпријатие на ниво на трговија, каде што
ги набавува услугите предмет на договорот.
Член 4
Поблиски услови во однос на пазарните удели кои
треба да бидат исполнети за примена на групното
изземање
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се
применува под услов пазарниот удел на снабдувачот да
не надминува 30% од релевантниот пазар на кој ги продава стоките или услугите предмет на договорот и пазарниот удел на купувачот да не надминува 30% од релевантниот пазар на кој тој ги купува стоките или услугите предмет на договорот.
(2) Групното изземање од член 3 од оваа уредба кај
договор склучен помеѓу повеќе договорни страни ќе се
применува под услов претпријатието, договорна страна, кое ги купува стоките или услугите предмет на договорот од претпријатие - договорна страна и истите ги
продава на друго претпријатие - договорна страна, да
има пазарен удел и како купувач и како снабдувач, во
согласност со прагот на пазарниот удел утврден во
став (1) од овој член.
(3) При пресметка на пазарните удели од став (1) од
овој член се применуваат следните правила:
а) пазарниот удел на снабдувачот се пресметува врз
основа на податоци за вредноста на продажбите на пазарот, а пазарниот удел на купувачот се пресметува врз
основа на податоци за вредноста на купувањата на пазарот. Ако податоците за вредноста на купувањата или
вредноста на продажбите на пазарот не се достапни, за
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утврдување на пазарниот удел на засегнатите претпријатија може да се користат проценките засновани на
други сигурни пазарни информации, вклучувајќи го и
обемот на продажбите на пазарот;
б) пазарниот удел се пресметува врз основа на податоците што се однесуваат на претходната календарска година;
в) пазарниот удел на снабдувачот ќе ги вклучи сите
стоки или услуги испорачани на вертикално интегрирани дистрибутери заради продажба;
г) доколку пазарниот удел иницијално не надминува 30%, но последователно се зголеми без да надмине
35%, групното изземање од член 3 од оваа уредба продолжува да се применува за период од две последователни календарски години по годината во која прагот
од 30% бил за првпат надминат;
д) доколку пазарниот удел иницијално не надминува 30%, но последователно се зголеми и надмине 35%,
групното изземање од член 3 од оваа уредба продолжува да се применува за период од една календарска
година по годината во која прагот од 35% бил за првпат надминат;
ѓ) групното изземање од точките г) и д) од овој
член не може да се комбинира на начин на кој би се
надминал период од две календарски години;
(4) За целите на пресметка на вкупниот годишен
приход од член 3 став (3) од оваа уредба се зема збирот
од приходот на договорната страна во вертикалниот
договорот и приходот остварен од страна на нејзините
поврзани претпријатија остварен во претходната фискална година во однос на сите стоки и услуги по одземањето на сите даноци и други давачки, при што нема
да се земат во предвид приходите остварени од продажба на стоки или услуги меѓу страната од вертикалниот договор и нејзините поврзани претпријатија или
меѓу нејзините поврзани претпријатија.
(5) Групното изземање од член 3 од оваа уредба
продолжува да се применува доколку, за кој било период од две последователни фискални години, прагот на
вкупниот годишен приход не е надминат за повеќе од
10 %.
Член 5
Ограничувања кои не смеат да ги содржат
вертикалните договори
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба нема да се применува за вертикални договори кои, директно или индиректно, сами или во комбинација со
други фактори под контрола на договорните страни,
имаат за цел:
а) ограничувањето на способноста на купувачот да
одреди своја продажна цена, без влијание на можноста
снабдувачот да наметне максимална продажна цена
или да препорача продажна цена, под услов истата да
не доведува до настанување на фиксна или минимална
продажна цена како резултат на притисок или стимулации понудени од страна на било која од договорните
страни;
б) ограничување на подрачјето на кое, или на клиентите на кои, купувачот може да ги продава стоките
или услугите предмет на договорот, освен:
- ограничување на активни продажби на ексклузивно подрачје или на ексклузивна група на клиенти, резервирани за снабдувачот или доделени од страна на
снабдувачот на друг купувач, каде што таквото ограничување не ги ограничува продажбите од страна на клиентите на купувачот;
- ограничување на продажбите на крајните потрошувачи од страна на купувач кој врши трговија на големо;
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- ограничување на продажби од страна на членовите на селективен систем на дистрибуција на неовластени дистрибутери во рамките на подрачјето на кое снабдувачот одлучил да го применува тој систем и/или;
- ограничување на способноста на купувачот да
продава делови, купени за вградување, на купувачи
кои истите би ги користеле за производство на исти
вид на стоки, како и оние произведени од страна на
снабдувачот;
в) ограничување на активни или пасивни продажби
на крајни корисници од страна на членови на системот
на селективна дистрибуција, кои делуваат на ниво на
трговија на мало;
г) ограничување на меѓусебни снабдувања на дистрибутери во рамките на систем на селективна дистрибуција, вклучувајќи и меѓусебно снабдување на
дистрибутери кои делуваат на различно ниво на трговија и/или
д) ограничување договорено помеѓу снабдувач на
делови и купувач кој ги вградува тие делови, со кое го
ограничува снабдувачот да ги продава деловите како
резервни делови на крајни корисници или на сервисерите или други даватели на услуги кои не се назначени
од страна на купувачот за поправка или сервисирање
на неговите стоки.
Член 6
Обврски кои не смеат да ги содржат вертикалните
договори
(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не
се применува на обврските содржани во вертикалните
договори и тоа:
а) било која директна или индиректна обврска за
неконкурирање која е временски неограничена, при
што обврската за неконкурирање што е премолчно обновлива по период од пет години ќе се смета дека е
склучена на неопределено време или било која директна или индиректна обврска за неконкурирање која надминува пет години, освен кога стоките или услугите
предмет на договорот ги продава купувачот од деловни
простории и земјиште во сопственост на снабдувачот
или закупени од снабдувачот од трети лица кои не се
поврзани со купувачот, доколку времетраењето на обврската за неконкурирање не го надминува периодот
на користење на деловните простории и земјиштето од
страна на купувачот;
б) било која директна или индиректна обврска наметната на купувачот поради која тој по престанокот
на договорот не смее да произведува, купува, продава
или препродава стоки или услуги, освен кога таквата
обврска:
- се однесува на стоки или услуги што се во конкуренција со стоките или услугите предмет на договорот;
- е ограничена на деловните простории и земјиштето од кои купувачот делувал за времетраењето на договорот;
- е неопходна за заштита на know-how пренесен од
снабдувачот на купувачот;
- времетраењето на обврската е ограничено на период од една година по престанокот на договорот и/или
- е временски неограничена и се однесува на употреба и откривање на know-how кое не е јавно достапно и/или
в) било која директна или индиректна обврска поради која членовите на системот на селективна дистрибуција не смеат да продаваат точно определени марки
на производи на конкурентски снабдувачи.
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Член 7
Поблиски услови за повлекување на групното
изземање
Комисијата за заштита на конкуренцијата може да
го повлече групното изземање доколку во постапката
поведена по службена должност или по барање на
странка, утврди дека вертикалниот договор на кој се
применувало групното изземање од член 3 од оваа
уредба, имало последици кои не се во согласност со условите утврдени во член 7 став (3) од Законот, а особено- доколку утврди постоење на особено значајни анти-конкурентски последици, кои можат да произлезат
од постоењето на паралелни мрежи на вертикални договори што имаат слични последици кои значително го
ограничуваат пристапот до релевантен пазар или конкуренцијата во него (на пример таквите кумулативни
влијанија можат да произлезат во случај на селективна
дистрибуција или обврски за неконкурирање).
Член 8
Преоден период
Сите вертикални договори склучени согласно Уредбата за групно изземање на вертикални договори за
исклучиво право на дистрибуција, селективно право на
дистрибуција, исклучиво право на купување и франшизинг („Службен весник на Република Македонија“
бр.91/05) треба да се усогласат со одредбите од оваа
уредба, најдоцна до 1 март 2013 година.
Член 9
Престанување на важност
Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на категории на вертикални договори за исклучиво право на
дистрибуција, селективно право на дистрибуција, исклучиво право на купување и франшизинг („Службен
весник на Република Македонија“ бр.91/05).
Член 10
Влегување во сила
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.41-1780/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1178.
Врз основа на член 94, став 1, алинеја 2 од Законот
за водостопанствата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 85/2003, 95/2005, 103/2008 и 1/2012),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТАТУТОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
„ВОДОСТОПАНСТВО БРЕГАЛНИЦА“ – КОЧАНИ
1. Со оваа одлука се одобрува Статутот за изменување и дополнување на Статутот на „Водостопанство
Брегалница“ – Кочани бр. 03-44/6-2, донесен од Одборот на корисници на вода на „Водостопанство Брегалница“ – Кочани, на седницата одржана на 10.2.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1017/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
___________

1179.
Врз основа на член 8 став (1) од Законот за поттикнување и помагање на технолошкиот развој („Службен
весник на Република Македонија“ број 47/11), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ
ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Член 1
Со оваа одлука се формира Комитет за технолошки
развој.
Член 2
Комитетот за технолошки развој е составен од претседател и шест члена: заменик на претседателот на
Владата задолжен за економски прашања, министерот
за финансии, министерот за економија, министерот за
образование и наука, министерот за информатичко општество и администрација, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за животна средина и просторно планирање.
Член 3
Со Комитетот за технолошки развој раководи претседател на Комитетот за технолошки развој.
Претседател на Комитетот за технолошки развој е
заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања, а негов заменик е министерот за образование и наука.
Член 4
Комитетот за технолошки развој и предлага на Владата на Република Македонија Програма за технолошки развој за период од четири години.
Комитетот за технолошки развој врши избор на големи проекти кои ќе бидат софинансирани од страна на
Министерството за образование и наука.
Член 5
Стручните работи на Комитетот за технолошки развој ги врши Комисијата за технолошки развој, а административно - техничките работи ги врши Министерството за образование и наука.
Член 6
Комитетот за технолошки развој поднесува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија најмалку еднаш годишно.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1497/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1180.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Генералниот секретаријат на Владата на Република
Македонија бр.07- 531/2 од 29.2.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1601/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1181.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата , одржана на 20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапувања на одземен предмет со правосилна одлука
на Генералниот секретаријат на Владата на Република
Македонија бр. 07- 527/2 од 29.2.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-1603/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1182.
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/07, 5/09, 35/10 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 20.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2012 ГОДИНА
Член 1
Квотата на работни дозволи за 2012 година се определува во вкупна висина од 3.000 работни дозволи (во
натамошниот текст: квота).
Член 2
(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од
3.000 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:
- 1600 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 600 дозволи за работа на странци преместени во
Република Македонија;
- 100 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 500 дозволи за работа за сезонско работење на
странци; и
- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од
странци.
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени
странците од член 5 став (3) од Законот за вработување
и работа на странци (“Службен весник на Република
Македонија” бр.70/2007, 5/09, 35/2010, 148/11).
(3) Министерството надлежно за работи од областа
на трудот, (во натамошниот текст: Министерство),
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на
трудот може да изврши прераспределба на квотите за
одделни намени од став 1 од овој член, од една група
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од
вкупниот број на одобрени работни дозволи.
(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на
издадените дозволи за вработување во календарската
година без оглед на времето на важноста на таквата
дозвола. Дозволата за вработување продолжена по
шест месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.
(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1)
на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување
на Република Македонија (во натамошниот текст:
Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине
квотата определена со оваа одлука.
Член 3
(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од
член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.
(2) За нови работни дозволи се наменети 1600 работни дозволи, кои се распределуваат на :
- 700 работни дозволи за назначени работници, кои
ќе бидат издадени без проверка на состојбата и условите на пазарот на трудот,
- 200 работни дозволи за странци со специфични занимања и знаења, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија.
- 700 дозволи за други нови вработувања.
(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја
3, дозволи за други нови вработувања се распределува
на:
- 500 дозволи за вработување на странци со петти
или повисок степен на образование,
- 200 дозволи за вработување од втор до четврти
степен на образование.
Член 4
(1) Квотата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа
одлука, дозволите се распределуваат на:
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- 250 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото,
- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјоделието и шумарството, како и
- 100 дозволи за работа за други сезонски работи.
(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на
странци во градежништвото од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој
број не се вметнати странците, кои биле вработени врз
основа на дозвола за работа за сезонска работа.
(3)На работодавачот може да му се издадат толку
дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството
и шумарството, колку што од искажаната потреба остане по обезбедувањето на македонските и со нив изедначените сезонски работници.
Член 5
(1) Министерството ја следи искористеноста на
квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука
и состојбата на пазарот на трудот.
(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на
министерството презема мерки согласно член 5 став (7)
од Законот за вработување и работа на странци.
Член 6
(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2, став (1) на оваа одлука.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-1672/1
Заменик на претседателот
20 март 2012 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
1183.
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010,
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ТРАНС-АГ ДООЕЛ, С. ФРАНГОВО СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“КРАСТА“ С.КАЛИШТА, ОПШТИНА СТРУГА
1. На Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги ТРАНС - АГ ДООЕЛ, с. Франгово Струга се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Краста“ с. Калишта, општина Струга, со површина на простор на концесија за
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани
со прави линии, а точките дефинирани со координати
како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата Y
7470624
7470772
7470710
7470682
7470636
7470601

Координата X
4555826
4555803
4555640
4555641
4555677
4555728

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P =
0,020849km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците за издавање
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-1683/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1184.
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010,
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ С.СУШЕВО-ВАСИЛЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАЛТАЛИЈА“, ОПШТИНА ШТИП
1. На Друштво за производство, услуги и трговија
на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.СушевоВасилево се доделува концесија за експлоатација на
минерална суровина – кварц на локалитетот “Балталија“, општина Штип со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
4613884
4613765
4613598
4613685
4613534
4613480
4613572
4613446
4613490

Y
7602520
7602690
7602556
7602556
7602486
7602404
7602343
7602247
7602160

2.Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,090259km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
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4. Висината на надоместок за доделената концесија
од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот
за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-1685/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1185.
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010,
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ОРАНЖЕРИИДОБРА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВИНИЧКА ВАДА“, ОПШТИНА КОЧАНИ
1. На Друштво за производство, трговија и услуги
ОРАНЖЕРИИ-ДОБРА ДОО увоз-извоз Кочани се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот “Виничка
Вада“, општина Кочани, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7

Координата Y
7.615.200,00
7.615.415,00
7.615.650,00
7.615.900,00
7.615.900,00
7.615.500,00
7.615.440,00

Координата X
4.640.200,00
4.640.250,00
4.640.425,00
4.640.425,00
4.640.150,00
4.639.925,00
4.639.900,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0,212188 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместок за доделената концесија
од точка 1 на оваа одлука се определува со Договор за
концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување
на висината на надоместоците за издавање на дозволи
и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на
Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-1690/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1186.
Врз основа па член 17-a од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005,
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Co оваа одлука на општина Битола се даваат на
трајно користење, без надомест, недвижни ствари, евидентирани во Имотен Лист бр. 8810, сопственост на Република Македонија и тоа:
- земјиште (двор) со површина од 18641 м2, ул.
„И.Р.Лола“, КП бр. 17575, КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 6039 м2,
ул.„И.Р.Лола", КП бр. 17575 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 293 м2, ул.
„И.Р.Лола“, КП бр. 17575 КО Битола,
- земјиште (двор) со површина од 8496 м2, ул.
„И.Л.Рибар“, КП бр. 17574 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 913 м2, ул.
„И.Л.Рибар“, КП бр. 17574 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 218 м2, ул.
,,И.Л.Рибар“, КП бр. 17574 КО Битола.
- зграда (објект) со површина од 115 м2, ул.
„И.Л.Рибар", KП бр. 17574 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 21 м2, ул.„И.Л.Рибар“, КП бр. 17574 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 120 м2, ул.
,,И.Л.Рибар“, КП бр. 17574 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 1692 м2, ул.
„И.РЛола“, КП бр. 17579 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 294 м2, ул.
„И.Р.Лола“, KП бр. 17579 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 155 м2, ул.
„И.Р.Лола“, КП бр. 17579 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 21 м2, ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579 КО Битола,
- земјиште (сп.центар) со површина од 18319 м2,
ул. „И.Р.Лола“, КП бр. 17579 КО Битола,
- зграда (објект) со површина од 724 м2, ул.
„И.Р.Лола“, КП бр. 17579 КО Битола и
- земјиште (двор) co површина од 7923 м2, ул.
„И.Р.Лола", КП бр. 17579 КО Битола.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1877/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

28 март 2012

Стр. 10 - Бр. 42

1187.
Врз основа на член 38-а став 3 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
20.3.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ВОЗДУШНИОТ
СООБРАЌАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 2012-2014 ГОДИНA
1. Со оваа програма се определуваат средствата потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република
Македонија на домашни и странски превозници заради
побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај, за периодот од 2012-2014 годинa.
2. Финансиската поддршка од точка 1 на оваа програма се доделува согласно намените утврдени во член
38-а од Законот за воздухопловство.
3. Определувањето на финансиската поддршка од
точка 1 на оваа програма се врши на начин и според
критериуми утврдени согласно прописот од член 38-а
став (4) од Законот за воздухопловство.
4. Средствата од точка 1 на оваа програма за 2012
година се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2012 година, раздел 130.01 – Министерство
за транспорт и врски, потпрограма 20 – Сообраќај и комуникации, ставка 464 – разни трансфери, во износ од
осумдесет и пет милиони (85.000.000,00) денари.
5. Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2013 година во износ од осумдесет и шест милиони (86.000.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2013 година, а проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2014
година во износ од сто триесет и пет милиони
(135.000.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на
Република Македонија за 2014 година.
6. За спроведувањето на оваа програма ќе се грижи
Министерството за транспорт и врски.
7. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-1359/1
20 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1188.
Врз основа на член 27, став (4) од Законот за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија” бр.
51/2011), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА СПИСОК ЗА КРЕДИТНИ ПОСРЕДНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за доставување на список за кредитни посредници
од страна на кредиторите кои работат врз основа на
дозвола за основање и работа издадена од министерот
за финансии.
Член 2
Списокот за кредитни посредници се доставува во
печатена и електронска форма, при што се наведува:
1. назив, седиште, телефонски број, факс, е-маил и
ЕМБС на подносителот на списокот,
2. период за кој се поднесува списокот,
3. даночен број, матичен број, име, назив, седиште
и адреса на кредитниот посредник,
4. период на важност на овластувањето (почеток и
престанок),
5. податоци за видот и обемот на активностите на
секој од кредитните посредници и
6. место и датум на поднесување и потпис на одговорното лице.
Изгледот на списокот за кредитни посредници се
објавува на веб страницата на Министерството за финансии.
Член 3
Списокот за кредитни посредници се доставува до
писарницата на Министерството за финансии најдоцна
до 31 март во тековната година за претходната година.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 12- 24103/6
19 март 2012 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1189.
Врз основа на член 58-а став 5 од Законот за тутун
и тутунски производи („Службен весник на Република
Македонија“ 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА МЕРЕЊЕТО НА
СОСТОЈКИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ,
КАКО И НАЧИНОТ И МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ
ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА НА КВАЛИТЕТ НА
ТУТУНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на контрола на квалитет и безбедност на мерењето
на состојките, формата, содржината и начинот на изда-

28 март 2012

вање на сертификатот, како и начинот и методите на
земање примероци за анализа на квалитет на тутунските производи.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. „Контрола“ е вршење на планирани последователни прегледи на квалитетот и безбедноста на мерењето на состојките со цел утврдување на состојбата на
усогласеност со наведените информации и слики на пакувањата на тутунските производи, како и декларираните податоци за содржината на катран, никотин и јаглероден моноксид.
2. „Преглед на документи“ е проверка на документите кои ја придружуваат пратката/примерокот (пропратна документација).
Член 3
Контролата и земањето на примероци за мерење на
состојките во цигарите се врши по барање на домашниот производител и/или увозникот на тутунски производи-цигари кое се доставува до подрачната единица на
Државниот инспекторат за земјоделство, според местото на производство или според местото на истовар, во
рок од 48 часа од производството односно увозот.
При контролата и земањето на примероци за мерење на состојките во цигарите на службените лица од
подрачната единица на Државниот инспекторат за земјоделство треба да им се обезбеди преглед на следните
документи: решението за упис во регистарот на производители, извозници и увозници на тутунски производи што се води во Министерството за економија, еднаш во годината, доказот за уплатени средства на име
трошоци за Државниот инспекторат за земјоделство за
извршена контрола на пратката, за амбалажен материјал (коноп, пломба и етикета), за испраќање на пратката по брза пошта, административни трошоци и за чување и одлагање на примероците, како и на фитосанитарниот сертификат.
Член 4
Контролата и земањето примероци се врши во присуство на овластено лице од страна на домашниот производител и/или увозникот на тутунски производи-цигари кое определува лица кои ќе вршат помошни дејствија при земање на примероци за мерење на состојките во цигарите.
Овластеното лице од став 1 на овој член се идентификува со полномошно издадено од производителот
односно увозникот.
Член 5
Примероците на тутунски производи-цигари за анализа се земаат во рок од три дена од поднесувањето на
барањето од член 3 на овој правилник и се доставуваат
до акредитирана лабораторија најдоцна во рок од 24
часа.
Член 6
За земените примероци државниот инспектор за
земјоделство составува записник.
Записникот се изготвува во три примероци, од кои
еден примерок е за домашниот производител и/или
увозникот на тутунски производи-цигари, еден за акредитираната лабораторија и еден за државниот инспектор за земјоделство.

Бр. 42 - Стр. 11

Врз основа на записникот од став 1 на овој член,
државниот инспектор за земјоделство изготвува барање за анализа на квалитет и безбедност на тутунските
производи-цигари кое заедно со примерокот за анализа
и записникот се доставува до акредитираната лабораторија.
Член 7
Барањето од член 6 став 3 на овој правилник особено ги содржи следниве податоци:
- назив на примерокот;
- доставена количина на примерокот според МКС
ISO 8243;
- параметри кои треба да се анализираат и
- назив, адреса, број на жиро сметка, даночен број и
депонент банка на домашниот производител и/или
увозник на тутунски производи - цигари.
Член 8
Сертификатот за квалитет и безбедност на тутунските производи-цигари се издава во печатена форма
во три примерока, во рок од седум работни дена од денот на приемот на барањето и примероците за анализа
од кои еден примерок останува во акредитираната лабораторија, еден се доставува до Државниот инспекторат за земјоделство и еден примерок до домашниот
производител и/или увозник на тутунски производицигари.
Формата и содржината на сертификатот од став 1
на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 9
Земањето примероци на тутунски производи-цигари за анализа во акредитирана лабораторија се врши
според МКС ISO 8243.
Примерокот на тутунскиот производ-цигари за анализа го сочинуваат најмалку три исти по состав и обем
единици од кои еден примерок останува во Државниот
инспекторат за земјоделство, еден примерок се праќа
за анализа во акредитирана лабораторија, а еден примерок останува кај домашниот производител и/или увозникот на тутунски производи-цигари.
Примероците на тутунските производи-цигари треба да бидат пломбирани и означени со етикета која ги
содржи следниве податоци:
- дата и место на земање на примерокот;
- назив и адреса на производителот/увозникот;
- име и количина на тутунскиот производ;
- ознаки на контролната марка;
- декларирани количини на катран, никотин и јаглероден моноксид и
- назив на акредитираната лабораторија во која се
испраќа примерокот за анализа.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-2238/4
9 март 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски с.р.

Стр. 12 - Бр. 42
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28 март 2012

Бр. 42 - Стр. 13

28 март 2012

Стр. 14 - Бр. 42

1190.
Врз основа на член 47, став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија бр.
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, донесе
ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА
ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
1. Со оваа програма се пропишуваат темите за
спроведување на првата почетна обука за проценувач
на вредноста на средствата во земјоделството.
2. Програмата за првата почетна обука се спроведува според следните теми:
- теоретски основи значајни за процена на вредноста на средствата во земјоделството (средства за производство, елементи на калкулациите на линии на производство, основи на теоријата на временска вредност на
парите).
- методологија за процена на средствата на вредноста во земјоделството (методи на: набавна вредност,
приносна вредност, капитална вредност, еквивалентна
замена и употребна вредност),
- процена на вредноста на поважните постојани
средства во земјоделството (процена на: вредноста на
долгогодишни насади, вредноста на основно стадо и
вредноста на други постојани средства специфични за
земјоделството).
- процена на вредноста на поважните обртни средства за производство (процена на: вредноста на обртни
средства во растителното производство и вредноста на
обртни средства во сточарското производство).
3. Прописите и литературата во кои се содржани темите за првата почетна обука за проценувач на вредноста на средствата во земјоделството се дадени во прилог кој е составен дел на програмата.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 02-722/2
19 март 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
__________

ПРИЛОГ

ПРОПИСИ И ЛИТЕРАТУРА ВО КОИ СЕ СОДРЖАНИ ТЕМИТЕ ЗА ПРВАТА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА
ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО:
1. Закон за процена (,,Службен весник на Република Македонија,, број 115/10 158/2011 и 185/11)
2. Таксации во земјоделството, Миланов Методи,
Мартиновска-Стојческа, Александра, Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2009 година.
3. Трошоци и калкулации во земјоделството, Миланов Методи, Мартиновска-Стојческа Александра, Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2009 година.
4. Дополнителен материјал и вежби за подготовка
на стручниот испит за проценувач на вредноста на
средствата во земјоделството, подготвен од Факултет
за земјоделски науки и храна-Скопје, Институт за агроекономика.

1191.
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник на
Република Македонија” бр. 113/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува
ЛИСТА
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ НУСПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (∗)
1. Нуспроизводи од животинско потекло опфатени
со категорија 1 материјал се:
1.1. цели трупови и цели делови од трупови, вклучувајќи сурови кожа и подкожје, од:
1.1.1. животни сомнителни на инфекција со трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (во понатамошниот текст: ТСЕ) во согласност со Правилникот за
мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии*1 или кај кои присуството на ТСЕ е официјално потврдено;
1.1.2. животни кои се убиваат при спроведување
на мерките за искоренување на ТСЕ;
1.1.3. животни различни од фармски и диви животни, вклучувајќи домашни миленици, животни од зоолошка градина и животни за циркус;
1.1.4. експериментални животни кои се користат
во постапка-експеримент како што е дефинирано во Законот за заштита и благосостојба на животните*2, во
случаи кога Агенцијата за храна и ветеринарство утврди дека животните или делови од нивните трупови
претставуваат сериозен ризик по здравјето на луѓето и
другите животни при спороведувањето на тие постапки, без да се во спротивност на член 43 став (6) од Законот за безбедност на храната за животни*3, и
1.1.5. диви животни, за кои постои сомнеж дека се
инфицирани со болест која е пренослива на луѓето или
на животните;
1.2. следниот материјал:
1.2.1. специфичен ризичен материјал и
1.2.2. цели трупови или делови од мртви животни
кои содржат специфичен ризичен материјал кога нештетно се отстрануваат.
1.3. нуспроизводи од животинско потекло кои се
добиени од животни кои се предмет на нелегален третман, како што е дефинирано во член 4 став (1) точка
51) од Законот за безбедност на храната*4;
1.4. нуспроизводите од животинско потекло кои содржат резидуи од други супстанции и контаминенти на
животната средина наведени во Прилог I Група Б точка
3 од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и
постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во
случај на сомнение и на позитивен наод на присуство
на резидуи и недозволени супстанции, доколку резидуите го надминуваат нивото кое утврдено во прописите
од областа на ветеринарното здравство на Република
Македонија*5.
1.5. нуспроизводите од животинско потекло кои се
собираат во текот на третманот на отпадните води :
1.5.1. од објекти кои преработуваат категорија 1
материјал или
∗

Со овaa листа се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) бр.
1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври
2009 година за утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ)
бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (32009R1069);
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1.5.2. од други објекти каде се врши отстранување
на специфичен ризичен материјал.
1.6. остатоци од кетеринг во средства за транспорт
кои учествуваат во меѓународен сообраќај;
1.7. мешавина од категорија 1 материјал со:
1.7.1. категорија 2 материјал или со категорија 3 материјал или
1.7.2. категорија 2 материјал и категорија 3 материјал.
2. Нуспроизводи од животинско потекло опфатени
со категорија 2 материјал се:
2.1. течно шталско ѓубриво, не-минерализиран измет од птици и содржина од дигестивен систем;
2.2. нуспроизводите од животинско потекло кои се
собираат во текот на третманот на отпадните води:
2.2.1. од објекти кои преработуваат категорија 2 материјал или
2.2.2. од кланици различни од оние кои се опфатени со точка 1.5 од оваа листа.
2.3. нуспроизводи од животинско потекло кои содржат резидуи на одобрени супстанции или контаминенти
кои ги надминуваат дозволените нивоа, согласно член
12 ставови (3) и (4) на Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи
и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните
контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции*6;
2.4. производи од животинско потекло кои се декларирани како непогодни за исхрана на луѓето, како резултат на присуството на страни тела;
2.5. производи од животинско потекло, различни од
категорија 1 материјал, кои се увезени или внесени од
трета земја и не ги исполнуваат условите*7, освен кога
согласно прописите од областа на ветеринарното
здравство на Република Македонија е дозволен нивен
увоз или влез под посебни услови и ограничувања или
нивно враќање во третата земја;
2.6. животни и делови од животни, различни од оние
кои се наведени во точка 1 или точка 3 од оваа листа:
2.6.1. кои угинале, без да бидат заклани или се усмртени со цел да се користат за исхрана на луѓето,
вклучувајќи животни кои се убиени заради контрола на
болести;
2.6.2. фетуси;
2.6.3. јајце клетки, ембриони и семе кои не се наменети за приплод и
2.6.4. живина која е угината пред испилување.
2.7. мешавина од категорија 2 материјал и категорија 3 материјал и
2.8. нуспроизводи од животинско потекло, различни од категорија 1 и категорија 3 материјал.
3. Нуспроизводи од животинско потекло опфатени
со категорија 3 материјал се:
3.1. трупови и делови од заклани животни или, во
случај на дивеч, трупови или делови од убиени животни, кои се погодни за исхрана на луѓето во согласност
со прописите од областа на ветеринарното здравство на
Република Македонија, но не се наменети за исхрана
на луѓето од комерцијални причини;
3.2. трупови и делови кои потекнуваат од животни
кои се заклани во кланица и се сметаат за погодни за
исхрана на луѓето по извршениот ante-mortem преглед
или труп и делови од дивеч кој е убиен за исхрана на
луѓето во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство на Република Македонија:
3.2.1. трупови или делови од животни кои се непогодни за исхрана на луѓето во согласност со прописите
од областа на ветеринарното здравство на Република
Македонија и кои не покажуваат знаци на болест пренослива на луѓето или животните;
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3.2.2. глави од живина;
3.2.3. кожа и поткожје, вклучувајќи нивни отсечоци
и остатоци, рогови и долни делови од телото кои вклучуваат прсти и коски на карпалниот, метакарпалниот,
тарзалниот и метатарзалниот зглоб:
3.2.3.1. животни различни од преживари за кои е
потребно испитување за ТСЕ и
3.2.3.2. преживари кои се испитани согласно член 8
став (1) на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии*8 при што е добиен негативен резултат;
3.2.4. свински четини и
3.2.5. пердуви;
3.3. нуспроизводи од животинско потекло добиени
од живина и лагоморфи кои се заклани на фарма согласно член 60 став (3) точка 4) од Законот за безбедност на храната*9, при што истите не покажуваат знаци
на болест пренослива на луѓето или животните;
3.4. крв од животни кои не покажуваат знаци на болест пренослива на луѓето или животните преку крв,
која е добиена од животни кои се заклани во кланица,
откако по извршениот ante-mortem преглед е утврдено
дека се погодни за исхрана на луѓето во согласност со
прописите од областа на ветеринарното здравство на
Република Македонија, и тоа:
3.4.1. животни различни од преживари за кои е потребно испитување на ТСЕ и
3.4.2. преживари кои се испитани во согласност со
член 8 став (1) на Правилникот за мерки за сузбивање и
искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии*5 при што е добиен негативен резултат;
3.5. нуспроизводи од животинско потекло добиени
при производство на производи наменети за исхрана на
луѓето, вклучувајќи обезмастени коски, џимиринки и
талог добиен со центрифугирање или сепарирање при
преработка на млеко;
3.6. производи од животинско потекло или храна
кои содржат производи од животинско потекло, кои
повеќе не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини или како резултат на проблеми при
производството, како резултат на дефекти при пакувањето или други дефекти кои не предизвикуваат ризик
по здравјето на луѓето или животните;
3.7. храна за домашни миленици и храна за животни од животинско потекло, или храна за животни која
содржи нуспроизводи од животинско потекло или деривати на нуспроизводи кои повеќе не се наменети за
исхрана на животни од комерцијални причини или како резултат на проблеми при производството, како резултат на дефекти при пакувањето или други дефекти
кои не предивикуваат ризик по здравјето на луѓето или
животните;
3.8. крв, плацента, волна, пердуви, влакна, рогови,
делови од копита и сирово млеко кои потекнуваат од
живи животни кои не покажуваат знаци на болест која
преку овие производи се пренесува на луѓето или животните;
3.9. водни животни и нивни делови, со исклучок на
морски цицачи, кои не покажуваат знаци на болест
пренослива на луѓето или животните;
3.10. нуспроизводи од водни животни кои потекнуваат од објекти кои се наменети за производство на
производи за исхрана на луѓето;
3.11. материјал кој потекнува од животни кои не
покажуваат знаци на болест, која преку тој материјал
се пренесува на луѓето или животните:
3.11.1. оклопи од школки со меко ткиво или месо;
3.11.2. материјали од копнени животни:
3.11.2.1. нуспроизводи од инкубаторски станици;
3.11.2.2. јајца и
3.11.2.3. нуспроизводи од јајца, вклучувајќи лушпи
од јајца.
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3.11.3. еднодневни пилиња кои се убиваат од комерцијални причини;
3.12. водни или копнени без`рбетници, различни
од видовите кои се патогени за луѓето или животните;
3.13. животни и делови од нив кои припаѓаат на
зоолошките родови Rodentia и Lagomorfa, освен категорија 1 материјал, како што е наведено во точките
1.1.3., 1.1.4., и 1.1.5. од оваа листа, и категорија 2 материјал, како што е наведено во точките 2.1., 2.2., 2.3.,
2.4., 2.5., 2.6. и 2.7. од оваа листа;
3.14. кожи и поткожја, копита, пердуви, волна, рогови, влакна и крзно од мртви животни кои не покажуваат знаци на болест која преку овие производи се пренесува на луѓето или животните, освен оние кои се наведени во точка 3.2. од оваа листа.
3.15. масно ткиво од животни кои не покажале знаци на болест која преку овој материјал се пренесува на
луѓето или животните, и кои биле заклани во кланица и
по извршениот ante-mortem преглед е утврдено дека се
погодни за исхрана на луѓето во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство на Република Македонија;
3.16. остатоци од кетеринг, со исклучок на оние наведени во точка 1.6. од оваа листа.
4. Деривати на нуспроизводи се категоризираат согласно одредбите од оваа листа, кои се однесуваат на
посебната категорија на нуспроизводи од животинско
потекло од кои истите се добиени, освен доколку не е
поинаку утврдено во Законот за нуспроизводи од животинско потекло и прописите донесени врз основа на
тој закон.
5. Со објавувањето на оваа листа, престанува да важи Листата на категоризирани нус производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/08).
6. Оваа листа се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“
Бр. 11-1060/3
7 март 2012 година
Министер,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
_____________________
*1 Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии
е усогласен со Регулативата бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за
превенција, контрола и искоренување на трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии (32001R0999).
*2 Законот за заштита и благосостојба на животните
е усогласен со Директивата 2010/63/ЕУ на Европскиот
Парламент и на Советот од 22 Септември 2010 година
за заштита на животните наменети за експериментални
цели (32010L0063).
*3 Член 43 став (6) од Законот за безбедност на храната за животни е усогласен со член 3 став (2) на Регулативата (ЕЦ) Бр. 1831/2003 на Европскиот Парламент
и на Советот од 22 Септември 2003 година за адитиви
наменети за исхрана на животни(32003R1831).
*4 Член 4 параграф (1) точка 51) од Законот за бебедност на храна е усогласен со член 1 параграф (2)
точка (г) од Директивата на Советот бр. 96/22/EЗ of 29
Април 1996 година за забрана на употребата во одгледувалиштата на одредени супстанции кои имаат хормонално и тиреостатско дејство и на бета агонисти, и
за повлекување
на
Директивите
81/602/ЕЕЗ,
88/146/EEЗ и 88/299/EEЗ (31996L0022) или Директива
96/23/ЕЗ НА СОВЕТОТ од 29 април 1996 за мерки за
следење на определени супстанции и остатоци од нив
кај живи животни и производи од животинско потекло
и за укинување на Директивите 85/358/ЕЕЗ и
86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ
(31996L0023).
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*5 Група Б точка 3 од Прилог I на Правилникот за
начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции
и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на
позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени
супстанции, доколку резидуите го надминуваат нивото
кое утврдено во националното законодавство е усогласен со Анекс I Група B точка 3 од Директивата
96/23/ЕЗ НА СОВЕТОТ од 29 април 1996 за мерки за
следење на определени супстанции и остатоци од нив
кај живи животни и производи од животинско потекло
и за укинување на Директивите 85/358/ЕЕЗ и
86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ
(31996L0023).
*6 Ставовите (3) и (4) од член 12 на Правилникот за
начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции
и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на
позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени
супстанции e е усогласен со став (3) од член 15 од Директивата 96/23/ЕЗ НА СОВЕТОТ од 29 април 1996 за
мерки за следење на определени супстанции и остатоци од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/ЕЕЗ
и 86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ
(31996L0023).
*7 Условите за увоз и влез во Република Македонија се усогласени со Европското законодавство.
*8 Став (1) од член 8 на Правилникот за мерки за
сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии е усогласен со став (1) од член
6 на Регулативата бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за превенција,
контрола и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (32001R0999).
*9 член 60 став (3) точка 4) од Законот за безбедност на храната е усогласен со Член 1 став (3) точка (г)
од Регулативата бр. 853/2004 од 29 април 2004 година
за хигиена на храна од животинско потекло
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1192.
Врз основа на член 13 став (7) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРAВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ
ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ
НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувач на вредноста на недвижен имот.
Член 2
Писмениот дел од стручниот испит за проценувач
на вредноста на недвижен имот се состои од два дела:
тест и изработка на практичен пример за процена на
недвижен имот.
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Член 3
(1) Тестот од писмениот дел од стручниот испит за
проценувач се состои од 30 прашања од следните области:
– две прашања од областа на вршењето на процена;
– шеснаесет прашања од областа катастар на недвижности, стварно право и стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање;
- десет прашања од областа на методи на процена,
градење и извршување; и
- две прашања од областа на трговското право.
(2) Секое прашање од областите од став (1) алинеите 1, 2 и 4 се вреднува со по 3 бода, а секое прашање од
алинеа 3 се вреднува со по 4 бода.
(3) Кандидатот може да добие најмногу 100 бода на
тестот.
Член 4
Се смета дека кандидатот го положил писмениот
испит ако има најмалку 65 бода и најмалку половина
од бодовите за секоја област од член 3 став (1) на овој
правилник.
Член 5
(1) Вториот дел од испитот се состои во решавање
на примери од областа за процена на недвижен имот.
Секој пример се вреднува со соодветен број на бодови
така што вкупниот број на бодови изнесува 100.
(2) Прагот на положување на вториот дел од стручниот испит за проценувач е најмалку 65 од вкупните
100 бода.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-6907
20 март 2012 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1193.
Врз основа на член 72 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011 и 51/2011), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
Член 1
Во Правилникот на премер и обработка на податоците од премерот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2011), во член 11 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) На начин пропишан во ставот (2) на овој член
се врши и премер на основата поставенa на површината на земјата на која се наоѓаат столбните трафостаници.“
Ставот (4) станува став (5).
Член 2
Во член 19 став (1) алинеја 6 зборовите : „на посебниот дел од зградата“ се бришат.

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4)
кои гласат:
„(3) За столбните трафостаници поставени на површината на земјата, како и за браните со акумулации,
неможат да се приберат податоци за внатрешна површина, односно волумен (зафатнина), заради што за
истите се прибираат само податоците од став (1) алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој член.
(4) Прибраните просторни и описни податоци се
внесуваат во лист А и лист В од пописниот лист/предлогот на новата состојба како составен дел на геодетскиот елаборат од премерот и истите се предмет на запишување во катастарот на недвижностите, под услови
и на начин пропишани со Законот за катастар на недвижности.“
Член 3
Во членот 20 во насловот : „Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори“по точката : „Д3 - спорт
и рекреација“се додаваат четири алинеи кои гласат:
„ - Д3 сд1-стадион, градба од прва категорија
- Д3 сд2 - стадион, градба од втора категорија
- Д3 сс1- спортска сала, градба од прва категорија
- Д3 сс2- спортска сала, градба од втора категорија“.
Во насловот : „Инфраструктура“ по точката : „ Е2 комунална супраструктура“ се додаваат три алинеи кои
гласат:
„ - Е2 тс2 - трафостаница, градба од втора категорија
- Е2 ст2 - столбна трафостаница, градба од втора категорија
- Е2 бр - брана со акумулација, градба од прва категорија “.
По точката : „ Е3- некомпатибилна инфраструктура“ се додаваат две алинеи кои гласат:
„ - Е3 тс1 - трафостаница, градба од прва категорија
- Е3 ст1 - столбна трафостаница, градба од прва категорија“.
Член 4
Во членот 21 по точката : „ДП- деловна просторија“
се додаваат две нови точки кои гласат:
„ТС1-трафостаница, градба од прва категорија, како посебен дел од зграда
ТС2- трафостаница, градба од втора категорија, како посебен дел од зграда
ТР-трибина“.
Член 5
Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3) кој
гласи:
„(3) При премерот на стадионите, се прибираат и
податоци за трибините, од кои податоци се пресметува
хоризонталната проекција на трибината, која претставува внатрешна површина на трибината.“
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) При премерувањето од ставовите (1), (2) и (3)
на овој член се прибираат и податоци од правниот основ кој се однесува на недвижностите предмет на премерот.“
Член 6
Во одржување на катастарот на недвижностите, по
извршената конверзија на податоците од постојниот во
новиот електронски систем, по пријава на странка ќе се
изврши промена со која ќе се изврши усогласување на
запишаните податоци за шифрите и називите на катастарските култури на земјиштето и намените на зградите, посебните делови од згради и другите објекти,
согласно одредбите од овој правилник.
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Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 3, 4, 5 и 6 ќе се применуваат по создавањето на технички услови за
внесување на промените во електронската база на податоци.
Бр. 01-4940/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1194.
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 23.2.2012 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 104/2009, 143/2009, 8/2010,
33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 130/2011, 181/2011 и 5/2012), се вршат следните измени и дополнувања:

28 март 2012

Бр. 42 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 42

28 март 2012

28 март 2012

Бр. 42 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 42

28 март 2012

28 март 2012

Бр. 42 - Стр. 23

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, ќе се
објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 април 2012 година.
Број 02 - 2354/3
23 февруари 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

__________
1195.
Врз основа на член 9 став1-а точка 8 и став 1-в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 23 февруари
2012 година, донесе
О Д Л У К А
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 102/2007, 104/2007, 151/2007, 22/2008, 100/2008, 95/2009, 131/2009,
44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011 и 158/2011), по членот 3- а се додава нов член 3-б кој гласи:
„Член 3-б
Доколку лековите од член 1 на Листат на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, според режимот на пропишување се пропишуваат од избраниот лекар по препорака од клинички или болнички конзилиум, препорака од клиничкиот или болничкиот конзилиум се дава на конзилијарно
мислење на пропишан образец – КМЛ.
Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Број 02 - 2354/6
23 февруари 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.
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1196.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и
53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија на седницата одржана на
23 февруари 2012 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за
склучување на договори со здравствените установи и
начинот на плаќање на здравствените услуги кои
здравствените установи ги даваат на осигурените лица
во примарната здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во
натамошниот текст: Фонд).
Член 2
Под здравствени услуги во примарната здравствена
заштита (во натамошниот текст: услуги), чиј начин на
плаќање се регулира со овој правилник, се сметаат:
а) основните здравствени услуги во примарната
здравствена заштита дефинирани во Законот за здравственото осигурување и Правилникот за содржината и
начинот на остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување што се обезбедуваат за осигурените лица кои се задолжително
здравствено осигурени во Фондот и
б) здравствените услуги од примарната здравствена
заштита опфатени со програмите за здравствена заштита.
Член 3
За обезбедување на здравствени услуги во примарната здравствена заштита на осигурените лица, Фондот
склучува договори со здравствените установи кои вршат примарна здравствена заштита ако :
- укажува здравствени услуги што се во рамките на
дејноста за која е регистрирана;
- постојат услови за вршење на соодветната дејност
(простор, опрема, кадар согласно Законот за здравствена заштита за која има одобрение за вршење на дејност од Министерството за здравство;
- да укажува здравствени услуги согласно Законот
за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, Закон за евиденции во областа на здравството,
меѓудржавни договори за социјално осигурување, подзаконските акти на Фондот и медицина базирана на докази,
- редовно се плаќаат придонесите за задолжително
здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи.
Договорите Фондот ги склучува по доставена понуда за склучување на договор со приложена потребна
документација.
Член 4
Надоместокот за здравствените услуги се определува врз основа на:
- бројот и структурата на осигурените лица кои го
избрале лекарот;
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- според пол и возраст;
- превентивни мерки и активности што треба да се
постигнат во однос на резултатите од извршената работа од страна на избраниот лекар;
- дополнителните стимули за обезбедени здравствени услуги на осигурените лица во руралните подрачја.
Член 5
Плаќањето на обезбедените здравствени услуги на
здравствената установа за избраниот лекар се врши по
склучување на договор според бројот на осигурените
лица кои го избрале лекарот помножен со соодветниот
број на поени по возрасни групи и вредноста на поенот
за капитација.
Надоместок за капитација од став 1 на овој член се
исплаќа на месечно ниво на здравствената установа за
комплетен тим за обезбедените здравствени услуги.
Тимот се состои од избран лекар од дејноста општа
медицина (општа медицина, медицина на труд, педијатрија, училишна медицина и семејна медицина) односно гинекологија со медицинска сестра.
Член 6
Основната капитација за дејноста општа медицина
за осигурено лице Фондот ја определува во зависност
од возраста и полот, помножен со поени за секоја од
овие категории осигурени лица и тоа за:
- деца до 6 годишна возраст - 3.1 поени ;
- деца постари од 6 години и помлади од 18 години
- 1.2 поени;
- осигурени лица над 18 години и помлади од 34 години - 1.0 поен ;
- осигурени лица над 34 години и помлади од 65 години - 1.6 поени;
- осигурени лица постари од 65 години - 3.7 поени;
Поените од став 1 на овој член се утврдени врз основа на податоците од претходниот период за потребите на осигурените лица, предвидувањата врз основа на
медицина базирана на докази, и приоритетите во спроведувањето на превенцијата, заштитата на здравјето,
грижа за заразни и незаразни заболувања и други утврдени цели.
Вредноста на поенот од став 1 на овој член го утврдува Фондот во зависност од планираните приходи во
Буџетот на Фондот.
Во зависност од бројот на остварените поени за дејноста општа медицина (општа медицина,, медицина на
труд, педијатрија, училишна медицина и семејна медицина) вредноста на поенот се пресметува на следниот
начин:
- до 2500 поени 100% од утврдената вредност на
поенот;
- за секој нареден поен од 2501 до 3500 поени, 70%
од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 3501 до 4500 поени, 45%
од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 4501 поени, 30% од утврдената вредност на поенот.
Член 7
Основната капитација за дејноста гинекологија за
осигурено лице од женски пол Фондот ја определува
во зависност од возраста, помножен со поени за:
- осигурени лица над 12 години – 1 поен.
Во зависност од бројот на остварените поени за дејноста гинекологија за женската популација на возраст
над 12 години до крајот на животот, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:
- до 3500 поени 100% од утврдената вредност на
поените;
- за секој нареден поен од 3501 до 4500 поени 70%
од утврдената вредност на поените;

Стр. 26 - Бр. 42

- за секој нареден поен од 4501 до 5500 поени 45%
од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 5501 поени 30% од утврдената вредност на поените.
Член 8
Во руралните подрачја согласно критериумите
определени од Фондот, со само еден лекар во примарната здравствена заштита, вкупниот ,износ на капитација Фондот го зголемува со поени по основ на рурални подрачја во зависност од бројот на осигурени лица
кои извршиле избор најмногу до 1700 поени.
Утврдувањето на вкупниот износ на поените од
став 1 се врши според одредбите на член 9.
Руралното подрачје го опфаќа населеното место во
кое има еден лекар кој пружа примарна здравствена
заштита на осигурените лица и кон кое гравитираат повеќе населени места што немаат здравствени установи.
Како рурални подрачја односно рурални населени
места можат да се утврдат оние кои ги исполнуваат
следните услови:
- најмалку 5 километри оддалечено од населеното
место во кое се наоѓа најблиската здравствена установа
од примарната здравствена заштита;
- најмалку 15 километри оддалечено од населено
место во кое се обезбедува специјалистичко - консултативна здравствена заштита со итна медицинска помош, а по исклучок на оддалеченост од населеното место од најмалку 5 километри за тешко пристапен терен
кој може да биде непристапен во определен период од
годината, и
- самото рурално место односно рурално подрачје
има најмалку 50 жители.
Населеното подрачје односно место во кое се наоѓа
здравствената установа изградена согласно Одлуката
на Влада на Република Македонија за изградба на амбуланти во рурални подрачја, се утврдува за рурално
подрачје доколку исполнува еден од условите предвидени во став 5 на овој член.
Населените подрачја односно места што ги исполнуваат условите предвидени во овој член, со одлука на
Управен одбор на Фондот се утврдуваат како рурални
подрачја односно населени места и не можат да бидат
повеќе од 100 рурални места и подрачја.
За обезбедување на континуирана здравствена заштита на населението, во руралното подрачје што има
повеќе населени места кои гравитираат едно кон друго,
доколку се затвори здравствената установа, а се отвори
нова здравствена установа во некое од населените места кои се дел од руралното подрачје, во тој случај тоа
населено место станува носител на руралноста.
Доколку во определените од Фондот рурални подрачја односно населени места се зголеми бројот на
лекари од примарна здравствена заштита, капитацијата
престанува да се исплаќа според руралност и истата
продолжува да се исплаќа според бројот на осигурените лица што ги избрале лекарите.
Член 9
- Капитацијата за руралните населени места односно подрачја се исплатува само за осигурените лица од
руралното подрачје односно населено место кои го избрале лекарот. Висината на капитацијата се пресметува
во зависност од бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот помножен со поени за секоја старосна
категорија и тоа доколку:
- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го
избрале лекарот е помал од 100 поени се исплатува
1100 поени;
- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го
избрале лекарот е поголем од 100,01 до 300 поени се
исплатува 1200 поени;
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- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го
избрале лекарот е поголем од 300,01 до 350 поени се
исплатува 1300 поени;
- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го
избрале лекарот е поголем од350,01 до 700 поени се
исплатува 1400 поени;
- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го
избрале лекарот е поголем од 700,01 поени се исплатува 1700 поени.
Доколку износот на вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот во руралното подрачје е поголем од 1700 поени, во тој случај Фондот
продолжува со исплата на капитацијата согласно член
6 од овој правилник.
Член 10
Фондот на здравствената установа за избраниот лекар исплатува до 100% месечен надоместок во кој влегуваат 70% фиксен износ на капитација и 30% променлив износ во зависност од исполнување на целите.
Во месечниот надоместок за капитација утврден
согласно членовите 6, 7 и 8 од овој правилник, вклучени се трошоците за:
- одржување на ординацијата и опремата по соодветни стандарди;
- обезбедување континуирана примарна здравствена заштита за акутните случаи во текот на 24 часа секој
ден за осигурените лица кои избрале лекар во здравствената установа;
- исплата на плата на лекарскиот тим (лекарот и ,
медицинската сестра;
- патување до и од местото на живеење на осигурените лица за обезбедување здравствени услуги;
- одржување на неопходната медицинска опрема;
- водење на компјутерска евиденција и доставување
на податоци и извештаи до Фондот и центрите за јавно
здравје;
- лекови, медицински и други немедицински потрошни материјали;
- такси за комунални услуги, и
- други редовни трошоци.
Член 11
Променливиот надоместок за исполнување на целите (превентивни мерки и активности) се исплатува секој месец во зависност од извршување на следните
активности:
- превентивни мерки и активности за рано откривање на заболувања;
- превентивни мерки и активности за рано откривање на малигни болести;
- рационално користење и рационално пропишување на лекови;
- специфичната медицинска едукација за рано дијагностицирање на заболувања;
- рационално и оправдано препишување на боледување;
- превентивни мерки и активности за следење на
правилен раст и развој на популација до 18 годишна
возраст.
Здравствената установа на квартално ниво доставува извештаи за извршени активности за исполнување
на целите и истите се контролорираат еднаш годишно.
Доколку со контролата се констатира неизвршување на активностите односно неисполнување на целите
во определениот процент, променливиот надоместок
од став 1 на овој член ќе биде намален за соодветниот
процент за определената активност во дадениот квартал.
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Член 12
За учениците и студентите на возраст помеѓу 7 и 26
години, кои покрај избраниот лекар избираат уште
еден лекар во местото каде што се школуваат односно
студираат, фиксниот износ на надоместокот за капитација се распределува со следниов сооднос:
а) 70% за избраниот лекар во местото каде што ученикот односно студентот се школува односно студира;
б) 30% за избраниот лекар во местото каде што ученикот односно студентот има постојано место на живеење.
Променливиот износ на надоместокот за капитација
му се исплаќа само на избраниот лекар во местото на
школување односно студирање.
Член 13
Во подрачја каде нема организирано итна медицинска помош со дежурна служба или истата не може да се
спроведува поради тоа што нема доволен број на лекарски тимови и со тоа не ги исполнува условите предвидени во Правилникот за простор, опрема и кадар
истата се врши со дежурства на избраните лекари од
тоа подрачје кои ги организира јавната здравствена
установа.
Јавната здравствената установа склучува посебен
договор со избраните лекари заради обезбедување на
услови за извршување на континуирана здравствена заштита.
Плаќањето на надоместокот за дежурство на избраните лекари го врши здравствениот дом согласно Одлуката за утврдување на цени за дежурство, остварување на приправност и породување во здравствените домови.
Член 14
Надоместокот за остварената приправност на избраниот лекар каде што нема организирано итна медицинска помош или истата не може да се спроведува поради тоа што нема доволен број на лекарски тимови и
со тоа не ги исполнува условите предвидени во Правилникот за простор, опрема и кадар се исплаќа од
здравствениот дом, врз основа на доставената фактура
согласно Одлуката за утврдување на цени за дежурство, остварување на приправност и породување во
здравствените домови.
Член 15
Во подрачјата каде што домашното лекување го врши избраниот лекар од тоа подрачје, по налог на лекар
специјалист, извршените услуги ги обезбедува Фондот
и се надоместуваат врз основа на фактура доставена од
здравствената установа на избраниот лекар согласно
Ценовникот за здравствени услуги на Република Македонија.
За извршените породувања во породилиштата што
ги врши избраниот гинеколог како и прегледите на педијатарот плаќањето на надоместокот го врши здравствениот дом согласно Одлуката за утврдување на цени за дежурство, остварување на приправност и породување во здравствените домови.
Член 16
Здравствените установи на избраниот лекар кои
имаат договор со Фондот да обезбедуваат примарна
здравствена заштита во согласност со овој правилник,
можат да обезбедуваат здравствени услуги на осигурените лица кои имаат потреба од истите додека се на одмор или се надвор од местото на живеење, а не можат
да користат здравствени услуги од избраниот лекар.
Фондот ќе му исплати на лекарот од став 1 на овој
член, месечен износ на капитацијата за соодветното
осигурено лице.
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Надоместокот од став 2 на овој член Фондот го исплаќа на здравствената установа на лекарот кој ги извршил услугите по доставувањето на извештајот за извршените услуги до избраниот лекар и по добиената потврда од страна на избраниот лекар.
Член 17
За лицата опфатени со склучени меѓународни договори за социјално осигурување - странски осигуреници, здравствената установа од примарна здравствена
заштита им обезбедува здравствени услуги врз основа
на договорен меѓудржавен двојазичен образец односно
европска картичка за здравствено осигурување
(European Helth Insurance Card – EHIC).
Здравствената установа до подрачната служба на
Фондот доставува посебна пресметка за пружени
здравствени услуги според цените утврдени од Фондот
со прикажана пресметана и наплатена партиципација.
Член 18
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност
од министерот за здравство, а ќе се применува од 1
април 2012 година.
Број 02 - 2354/7
Управен одбор
23 февруари 2012 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
__________
1197.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 и член 69 од
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија на седницата
одржана на 23 февруари 2012 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ број
115/2007 и 62/2011), во членот 3 став 1 се менува и гласи „Основните здравствени услуги кои се обезбедуваат
на осигурените лица во примарна стоматолошка здравствена заштита согласно Законот за здравствено осигурување и Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжително
здравствено осигурување“
Член 2
Членот 8 се менува и гласи:
„Фондот на здравствената установа за избраниот
лекар исплатува до 100% месечен надоместок во кој
влегуваат 80% фиксен износ и 20% променлив износ на
капитација во зависност од исполнување на целите.
Променливиот надоместок за исполнување на целите се исплатува секој месец во зависност од извршување на следните активности:
- извршување на предвидениот број на превентивни
прегледи;
- придржување кон обврската за рационално препишување на рецепти;
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- упатување на повисоко ниво на стоматолошка
здравствена заштита;
- оправдано одобрување на боледување.
За надоместокот од став 2 на овој член за кој со
контролата се констатира неисполнување на целите во
контролираниот процент, истите ќе бидат намалени и
тоа:
- до 10% ( 2% за КДП, 3%КП и 5% за ЗФ) за неизвршување на предвидениот број на превентивни прегледи за одредени целни групи;
- 4% за нерационално препишување на рецепти;
- 4% за нерационално упатување на повисоко ниво
и
- 2% за неоправдано одобрување на боледување.
Здравствената установа на квартално ниво доставува извештаи за извршени активности за исполнување
на целите и истите се контролорираат еднаш годишно.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 април 2012
година.
Број 02 - 2354/8
Управен одбор
23 февруари 2012 година
Претседател,
Скопје
Елена Трпковска, с.р.
__________

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1198.
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката
индустриска развојна зона „Скопје 1“, на ден 20.2.2012
година ги донесе, следните
ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
“СКОПЈЕ 1“
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 1“, се
одредуваат условите под кои се користи просторот на
ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.
Член 2
Корисниците-закупувачи на простор на зоната се
должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ВО ЗОНАТА
Член 3
Корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на
одобрената планска документација за ТИРЗ „СКОПЈЕ
1“ за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ
Член 4
1. Корисникот во рамките на својот урбанистички
блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна,
добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.
2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие
поставување е обврска и на трошок на корисникот.
3. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти МРС која корисникот е должен сам да ја инсталира.
4. Искористената вода и потрошениот гас, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на
инсталираните мерни инстументи, а по добивање на
сметка.
5. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 5
1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот
за надоместоци за извршени услуги на корисници донесен од страна на основачот, кој претставува составен
дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу
оснивачот и корисникот на зоната согласно член 33 од
Законот за ТИРЗ и согласно член 34 од Законот за
ТИРЗ, на име и по основ на:
- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите
на зоната;
- одржување на уличното осветлување на јавните
површини во зоната;
- обезбедување на границите на зоната;
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и
обезбедување на услови за работење на Царинските и
даночните служби;
- други ненаведени услуги од заеднички интерес за
нормално функционирање на зоната.
2. Корисникот на зоната месечниот надомест за
одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа
од денот на добивање на Решение за работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно тековниот „Тарифник на Оснивачот за надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ
„Скопје 1““.
3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Член 6
1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ.
Закупувачот - корисник ќе го користи просторот
според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот,
како и според прописите за времен пристап и времен
приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди
сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.

28 март 2012

Закупувачот- корисник ќе ги изгради сите потребни
времени влезови во просторот на локација и на начин
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.
2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.
За изградба на стабилни и цврсти згради и други
објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и
изведба на детални геотехнички истражни работи, со
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на
земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.
3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат,
одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето,
патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите
и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да
го поправат оштетеното.
4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 по потпишувањето на договорот за
закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонира кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на
инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција
е во износ:
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА
Големина на парцела / износ:
- 2.500м2 или помалку - 500.000,00 денари.
- 2.500м2 до 5.000 м2 - 800.000,00 денари.
- 5.000м2 до 10.000 м2 - 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м2 и повеќе - 1.500.000,00 денари.
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА
Големина на парцела / износ:
За сите големини 500.000,00 денари.
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила
се додека Закупувачот не добие соодветен документ за
употреба на објектот од надлежниот орган.
4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот
на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:
а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од
локацијата согласно важечките законски прописи од
областа на заштита на животната средина;
б. Сите транспортни возила треба да се опремени со
заштитна церада за време на превозот за да се избегне
можното растурање на отпадните материи;
в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се
должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на
соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред
да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;
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г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни
се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории
од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;
д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје
при работа.
ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење
на градбата да се грижат за материјалите, постројките
и другата опрема што е потребна за изведување на работите.
е. На вработените не им е дозволено да живеат во
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.
4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА
Член 7
Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени
кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е
обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот
мора да ја постави во рамките на неговата парцела.
III. ДЕЈНОСТИ
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 8
1. Во зоната се вршат производствени и услужни
дејности, научно-истражувачки дејности, складирање,
банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.
Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат
и контролираат.
б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност,
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;
в) Корисникот на зоната да ги осигура основните
средства и вработените од ризици кои произлегуваат
од работењето.
2. Во ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ корисникот може да врши
и:
а) Складирање на стоки за свои потреби;
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници
во зоната;
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2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА
Член 9
Во Технолошко индустриската развојна зона
„СКОПЈЕ 1“ не смее да се врши активност поврзана со:
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и
животинска употреба;
2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно- истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;
3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се
употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;
4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански
експлозиви;
5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;
6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;
7. Производство и услуги кои не се во согласност со
законите на Република Македонија и на меѓународните
договори ратификувани во Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и
8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи,
лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 10
1. Влегувањето и излегувањето на вработените и
други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.
2. Заради обезбедување контрола при влегувањето,
движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издавааат легитимации кои можат да бидат за:
- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона );
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во
посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на
Технолошко индустриската развојна зона;
3. Сите видови на легитимации ги издава Службата
за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот
односно излезот утврден во согласност со царинскиот
орган.
5. За се што со овие Правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската
развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони“ и
„Правилникот за задолжителните податоци кои треба
да ги содржи записот од задолжителната евиденција и
пропишаниот образец од записот на задолжителната
евиденција во технолошко индустриска развојна зона“.
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
112/2007).
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
И ПРИРОДАТА
Член 11
1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши
на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната
средина и природата како во процесот на функцијата,
така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.
2. За се што се однесува со заштитата на животната
средина и природата, а што не е предвидено со овие
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од
областа на заштита за животната средина.
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА
Член 12
Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на
Република Македонија.
Член 13
Со влегување во сила на овие правила престануваат
да важат „Правилата за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона „СКОПЈЕ 1”Скопје“ (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 117/07, 106/08, 108/10 и 61/11).
Бр. 02-266/3
Дирекција за ТИРЗ
20 февруари 2012 година
член на Управен одбор,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
1199.
Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката
индустриска развојна зона “Скопје 1“, на ден 20.2.2012
година, го донесе, следниот
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ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“
I
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II
Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4
од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од
денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
III
Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Скопје 1“ од Дел I точка 2. на овој тарифник се
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе
превозни средства со неограничен број на влез/излез на
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.
Стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од
ТИРЗ “Скопје 1“ од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или
тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот
закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез
во и од ТИРЗ “Скопје 1“ од Дел I точка 2. на овој тарифник.
IV
Идентификациона картички од Дел I точка 4 од овој
тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ
поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка.
Член 2
Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, истиот ќе се објави по добивањето на согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр. 02-266/5
20 февруари 2012 година
Скопје
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