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КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2678.  

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 6 и став 2 од 
Законот за пратениците („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 84/2005 и 161/2008) и член 2 точка 
7 став 2 алинеја 12 од Одлуката за основање на посто-
јани работни тела на Собранието на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 91/2011), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 26 август 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПА-
ТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ПРАТЕНИЦИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Во Одлуката за определување на дневниците за 
службено патување во странство на пратениците во 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Мaкедонија“ број 51/2009), во членот 
2 алинеја 1 бројот „50%“ се заменува со бројот „35%“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 
„Ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат 

на товар на органот не се исплатува дневница“. 
 

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

њето на „Службен весник на Република Македонија“. 
 

       Бр. 15-3547/3                                 Претседател  
26 август 2011 година         на Комисијата за прашања  
          Скопје                         на изборите и именувањата  

на Собранието на Република  
                  Македонија, 

                                         Илија Димовски, с.р.    
__________ 

2679.  
Врз основа на членовите 34-б и 34-в од Законот за 

пратениците („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 84/2005, 161/2008 и 51/2011), Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 26 
август 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРАТЕНИ-
КОТ ИЗБРАН ОД ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА КОИ НА ДЕНОТ НА ИЗБОРИ-
ТЕ  СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ИЛИ ПРЕ-
СТОЈ ВО СТРАНСТВО ЗА СЛУЖБЕНА ПОСЕТА 
НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ОД КОЈА Е ИЗБРАН 

 
Член 1 

Пратеникот во Собранието на Република Македо-
нија избран од државјаните на Република Македонија 
кои на денот на изборите  се на привремена работа или 
престој во странство има право шестпати во текот на 
една година службено да ја посети изборната единици 
од која е избран. Службената посета на  изборната еди-
ница е во траење од една недела.  

 
Член 2 

Пратеникот од членот 1 на оваа одлука за реализи-
рање на службената посета на изборната единица од 
која е избран доставува известување за  службена посе-
та на изборната единица од која е избран до координа-
торот на пратеничката група и до претседателот на Со-
бранието на Република Македонија.  

Во известувањето пратеникот од членот 1 на оваа 
одлука ја наведува причината за службената посета и 
дестинациите, односно местата кои ќе бидат посетени 
и времето на посетата. 

 
Член 3 

Одобрената службена посета од страна на коорди-
наторот ја разгледува претседателот на Собранието со 
потпретседателите на Собранието и нивниот став во 
однос на реализирањето на службената посета е содр-
жан во записник од одржаниот состанок. Записникот 
заверен преку архивата на Собранието се доставува до 
генералниот секретар на Собранието и раководителите 
на надлежните сектори заради преземање на натамош-
ни активности и до подносителот. 

 
Член 4 

Службената посета на пратениците од членот 1 на 
оваа одлука ја реализира Службата на Собранието на 
Република Македонија согласно Упатството за надлеж-
ностите на Службата на Собранието на Република Ма-
кедонија во доменот на организирањето и постапката 
на службените патувања при реализирањето на редов-
ната и повремената (ад хок) меѓународна соработка. 

 
Член 5 

Пратеникот за службената посета од членот 1 на 
оваа одлука има право на надоместок на патните тро-
шоци, на дневница за службено патување во странство, 
трошоци за сместување и останати патни трошоци. 

Средствата за набавка на авио билетот за службена-
та посета од членот 1 на оваа одлука, се на товар на Со-
бранието на Република Македонија.  

За надоместок на останатите патни трошоци за 
службената посета на пратеникот му се одобруваат 500 
евра, за што треба да достави сметка за направените 
трошоци. Доколку за време на службеното патување 
настанат поголеми патни трошоци од утврдените исти-
те се признаваат по одобрување од претседателот на 
Собранието со потпретседателите на Собранието. 

Висината на дневницата  за службено патување во 
странство се определува согласно Одлука за определу-
вање на дневниците за службено патување во странс-
тво на пратениците во Собранието на Република Маке-
донија. 

Издатокот за сместување при службеното патување 
се пресметува врз основа на приложена сметка за сме-
стување. Се признава сместување во хотел со категори-
ја до четири ѕвездички. Под сместување не се подраз-
бира сместувањето за дневен одмор. 

 
Член 6 

За реализираните службени посети на пратеникот 
од членот 1 на оваа одлука се води евиденција во Се-
кторот за финансиски прашања во Службата на Собра-
нието на Република Македонија. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето на „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 15-3547/4                                 Претседател  
26 август 2011 година         на Комисијата за прашања  
         Скопје                         на изборите и именувањата  

на Собранието на Република  
               Македонија, 

                                        Илија Димовски, с.р.    
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2680. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на  Одлуката за изменување 
на Одлуката за започнување постапка за доделување 
концесија за вршење на работите на изградба, рекон-
струкција, одржување, наплата на патарина и користе-
ње на дел од државните патишта во Република Македо-
нија (Пакет 1), објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.114/2011, направена е техничка 
грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, 
НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ 
ОД  ДРЖАВНИТЕ  ПАТИШТА  ВО   РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1) 
 
Во член 1,  став 4 наместо зборовите „280 дена“ 

треба да стојат зборовите „290 дена“. 
 
 
Број 51-4365/2               Од Владата на Република  

29 август 2011 година                    Македонија 
      Скопје 

__________ 
2681. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на  Одлуката за изменување 
на Одлуката за започнување постапка за доделување 
концесија за вршење на работите на изградба, рекон-
струкција, одржување, наплата на патарина и користе-
ње на дел од државните патишта во Република Македо-
нија (Пакет 2), објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.114/2011, направена е техничка 
грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВА-
ЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА 
ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 2) 
 
Во член 1,  став 4 наместо зборовите „280 дена“ 

треба да стојат зборовите „290 дена“. 
 
Број 51-4365/3              Од Владата на Република  

29 август 2011 година                     Македонија 
      Скопје                 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2682. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за ѓубриња 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 110/07, 
20/09 и 17/11) министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА  СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ИЛИ  ТРАЈНА ЗАБРАНА НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ПЛАСИРАЊЕ НА ЃУБРЕТО НА ПАЗАР 
ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИКОТ OД 
ЃУБРЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ, 

РАСТЕНИЈАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на мерките  за привремена или трајна забрана 
на производство и пласирање на  ѓубрето на пазар во 
зависност од проценката на ризикот од ѓубрето за 
здравјето на луѓето, животните, растенијата и животна-
та средина.  

Член 2 
Мерката за привремена  забрана на производство и 

пласирање на ѓубрето на пазар  се  спроведува  од стра-
на на министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на предлог на  државниот фитосанитарен 
инспектор доколку се констатира дека: 

1.  Производниот процес не ги исполнува условите 
предвидени со технологијата за производство на ѓубриња; 

2.  Има отстапувања во промена на својствата на ѓу-
брето како на пример, промена на бојата, на конзистен-
цијата , хигроскопноста и сл.;  

3. Во производниот процес  се појавуваат  недоста-
тоци (испарување на штетни материи, опасност од 
експлозија, опасност од самозапалување)    кои     пре-
ставуваат ризик  по здравјето на луѓето, животните, 
растенијата и животната средина; 

4. Инволвираните во производниот процес каде се 
врши производство на ѓубриња не се обезбедени со  
ХТЗ - опрема;  

5.Стручниот  кадар  кој врши производство нема 
соодветно образование; 

6. Производните простории   не ги исполнуваат ус-
ловите за производство на ѓубре , со што преставува 
ризик по  здравјето на вработените; 

7. Средството за транспорт не одговара на прописи-
те  за превоз на ѓубре кое  преставува опасност и ризик 
за здравјето на луѓето, животните, растенијата и живот-
ната средина; и 

8. Се врши пласирање на ѓубрето на пазар, спротивно 
на условите што ги пропишал производителот односно: 

- ѓубрето нема  соодветна декларација;  
- променета е оригиналната амбалажа и е извршено 

препакување или преетикетирање; 
- оригиналната амбалажа е оштетена,  има истеку-

вање на ѓубрето,  што преставува ризик и го загрозува 
здравјето на луѓето, животните, растенијата и животна-
та средина; и 

- стручниот кадар  кој врши пласирање на ѓубрето 
на пазарот нема соодветно образование.     

Член 3 
 Мерката  трајна забрана на производство и пласи-

рање на ѓубрето на пазар се спроведува од страна на 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво по  предлог на државниот фитосанитарен инспе-
ктор кој констатирал неправилности при производство 
и пласирање на ѓубриња на пазар поврзани со ризик за  
здравјето на луѓето, животните, растенијата и животна-
та средина доколку се констатира дека: 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕС) 
2003/2003  на Европскиот парламент и Совет од 13 октомври  
2003 година која се однесува на ѓубриња, CELEX бр. 32003R2003 
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- производниот процес не ги исполнува условите 
предвидени со технологијата за производство на ѓубриња;  

- не се исполнети стандардите на Европската Унија 
во однос на квалитетот (ISO-стандардите)и безбедно-
ста (HASAAP-стандардите);  

- има отстапувања во производствениот процес кои 
можат да доведат до промена на квалитативните  својс-
тва на ѓубрето; 

- се врши пласирање на ѓубрето на пазарот, спро-
тивно на условите што ги пропишал производителот; и 

- не се одстранети  причините за кои било донесено 
решение за привремена забрана за производство и пла-
сирање на ѓубрињата на пазар во пропишаниот рок.  

 
Член 4 

   Мерките за привремена или трајна забрана на 
производство и пласирање на ѓубрињата  на пазар зара-
ди препакување или преетикетирање на ѓубрето се 
спроведуваат доколку се констатира дека: 

- нема согласност од производителот на ѓубрињата 
за препакување и преетикетирање ; 

-  пакувањата не се оригинални или во согласност со 
параметрите што ги пропишал производител на ѓубриња ; 

- етикетата не е оригинална или во согласност со усло-
вите што ги пропишал производителот на ѓубриња; 

- параметрите наведени на етикетата на препакува-
њата или преетикетираната пратка не одговараат на 
оригиналната етикета на производителот на ѓубре ; и  

- количината не одговара на запишаната количина 
на  етикетата која се наоѓа на препакуваното ѓубре. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 17-473/3                    Министер за земјоделство, 

јули  2011 година              шумарство и водостопанство 
     Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

2683. 
Врз основа на член  22 став 4 од Законот за ѓубриња 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/07, 20/09  и 17/11) министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА УСЛОВИТЕ НА 
ПЛАСИРАЊЕ НА ЃУБРИЊАТА НА ПАЗАР НА 
ГОЛЕМО И МАЛО И НА КОНТРОЛА НА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА ЃУБРИЊА, МЕТОДИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ 
НА ПРИМЕРОЦИ И ИСПИТУВАЊЕ, КОЛИЧЕС-
ТВОТО НА ПРИМЕРОЦИТЕ И ПОСТАПКАТА (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на кон-
трола на условите на пласирање  на ѓубрињата на пазар 
на големо и мало и на контрола на квалитетот на ѓу-
бриња, методите за земање на примероци  и испитува-
ње, количеството на примероците и постапката. 

 
Член 2 

Начин на контрола на условите за пласирање на  ѓу-
бриња на пазарот на големо и мало се врши преку зе-
мање на примероци од страна на државниот инспектор 
за земјоделство, односно фитосанитарен инспектор кој 
зема три истоветни примероци од секој вид на пратка, 
за што составува записник.        

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Европскиот Парламент и Совет бр.2003 /2003 од 13 октомври 
2003 година која се однесува на вештачките ѓубриња со CELEX 
бр. 32003R2003. 

Член 3 
Земање на примероци кај минералните и органски-

те ѓубриња во цврста и гранулирана состојба се врши 
со сонда за земање проба, која   се состои од  по три 
истоветни примероци со тежина од 2 kg., а кај ѓубри-
њата во течна состојба се зема по 3 истоветни примеро-
ци од  секој  вид  на пратка според следнава табела:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Испитувањето на примероците на ѓубриња се врши 

преку физички и хемиски методи. 
 

Член 5 
Со физички методи се испитува влага и грануломе-

триски состав на ѓубрињата. 
 

Член 6 
Со хемиски методи се врши анализа на макро хран-

ливи елементи: 
Со анализа на макро хранливи елементи се одреду-

ваат сите облици на азот и фосфор според растворливо-
ста и калиум со користење на методите од Правилни-
кот за неоргански ѓубриња.   

Со анализа на секундарни макро хранливи елементи 
се одредуваат сите облици на  калциум, магнезиум, сул-
фур според растворливоста и натриум, со користење на 
методите од  Правилникот за неоргански ѓубриња.  

Со користење на  методите од Правилникот за не-
органски ѓубриња се одредуваат минимум два микро-
хранливи елементи на ѓубриња.  

 
Член 7 

I. Со микробиолошки методи се одредуваат хетеро-
трофни микроорганизми и патогени микроорганизми :  

 - вкупни бактерии  согласно МPА методата ; 
-амонификатори – гнилежни бактерии  согласно 

Скробно - амонијак методата; 
- квасци согласно Sabourald-ова метода; 
- мувли согласно Czapek - ова метода; 
- актиномицети согласно Waksman-ов стандард; 
- колиформни бактерии  со Endo методa; 
- стрептококи со SS метода; 
- стафилококи со Chapman методa; 
- Pseudomonas aeruginosa со метод на колиметрија; 
- Proteus видови со SS метода; 
- Sallmonella со Green метода; 
- Shigella со Wilson Blear метода и 
- Bacterium coli со Andrade метода.  
II. Oдредување на физиолошки групи на микроорга-

низми опфаќа: 
 - азотобактер со Silica gel методата; 
 - нитрификатори со Silica gel методата и  
 - аеробни целулолитички микроорганизми со Silica 

gel методата.  
III. Постапка за одредување на микроорганизмите  
(1) Постапка за подготовка на проба за анализа 

(разредувања) 
За подготовка на пробата за анализа (разредувања) 

се одмеруваат 10 g ѓубре (доколку се работи за биопре-
парат во течна состојба 10 ml од истиот) во колба со 
100 ml стерилна вода, се промешува и се добива разре-
дување 1:10. Од ова разредување со стерилна пипета се 
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зема 1 ml и се внесува во епрувета во која има 10 ml 
стерилна вода, при што се добива разредување 1:100. 
Потоа од ова разредување со стерилна пипета се зема 1 
мл и се внесува во друга епрувета во која има 10 ml 
стерилна вода, при што се добива разредување 1:1000. 
Од ова разредување со стерилна пипета се зема 1 ml и 
се внесува во нова епрувета во која има 10 ml стерилна 
вода, при што се добива разредување  1:10 000. Од пос-
ледното разредување со стерилна пипета се зема 1 ml и 
се внесува во следна епрувета во која има 10 ml стерил-
на вода, при што се добива разредување 1:1 000 000. 

(2) Одредување на поединечни видови на микроор-
ганизми се врши со одредување на хетеротрофни ми-
кроорганизми и тоа: 

- за одредување на вкупни бактерии се засејува 1 ml 
од подготвеното разредување 1: 1:1 000 000 на храни-
телна подлога МПА; 

- за одредување на амонификатори – гнилежни ба-
ктерии (бактериски спори) се засејува 1 ml од подго-
твеното разредување 1:1 000 000 на хранителна подло-
га направена според методата на Скробно - амонијак; 

- за одредување на квасци се засејува 1 ml од подго-
твеното разредување 1:10 000 на хранителна подлога 
направена според Sabourald-овата метода и 

- за одредување на мувли се засејува 1 ml од подго-
твеното разредување      1:1 000 на хранителна подлога 
направена според методата на Czapek.  

(3) Одредување на патогени микроорганизми се врши со: 
- за одредување на Еscherichia coli се засејува 1 ml 

од подготвеното разредување 1:10 на хранителна под-
лога направена според Endo методата; 

- за одредување на стрептококи се засејуваат 1 ml 
од подготвените разредувања 1:100 и 1: 1000 на храни-
телна подлога направена според SS методата; 

- за одредување на стафилококи се засејуваат 1 ml 
од подготвените разредувања 1:100 и 1:1000 на храни-
телна подлога направена според Chapman методата; 

- за одредување на Pseudomonas aeruginosa се засе-
јува 1 ml од подготвеното разредување 1:10 на храни-
телна подлога направена според адекватна метода на 
колиметрија; 

- за одредување на Proteus видовите се засејува 1 ml 
од подготвеното разредување 1:10 на хранителна под-
лога направена според SS методата; 

- за одредување на Salmonella се засејува 25 g ди-
ректно неразреден материјал на специјална хранителна 
подлога направена според Green методата и 

- за одредување на Shigella се засејува 25 g директ-
но неразреден материјал на специјална хранителна 
подлога направена според Wilson Blear  методата. 

(4) Одредување на физиолошки групи на микроор-
ганизми се врши со: 

- за одредување на азотобактер се засејува 1 g ди-
ректно неразреден материјал на хранителна подлога 
направена според Silica gel методата, со додавање на 
0,1 g CaCO3; 

- за одредување на нитрификатори се засејува 1 g 
директно неразреден материјал на хранителна подлога 
направена според Silica gel методата, со додавање на 
0,1 g NaCO3 и 

- за одредување на аеробни целулолитички микро-
организми се засејува 1 g директно неразреден матери-
јал на хранителна подлога направена според Silica gel 
методата, со додавање на 0,1 g KNO3. 

 
Член 8 

Сите групи микроорганизми се култивираат во тер-
мостат на температура од 300C, со исклучок на 
Еscherichia coli, Salmonella и Shigella кои се култивира-
ат во термостат на температура од 370C.  

 Вредностите при одредување на хетеротрофни и 
патогени микроорганизми се изразуваат така што бро-
јот на израснатите колонии во петриевата здела се мно-
жи со употребеното разредување во грам ( милилитар ) 
материјал.  

Вредностите при одредување на физиолошки групи 
на микроорганизми се изразуваат во проценти ( % ) на 
фертилни зрна. 

 Гранични вредности на микроорганизми ( број на 
клетки / 1 g ( 1 ml ) ) Пресметување на резултати при 
одредување на физиолошки групи на микроорганизми 
според следната табела.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

Член 9 
Примероците со записниците од член 2 од овој пра-

вилник се доставуваат до:  
 - еден примерок ја следи пробата до соодветната 

лабораторија за анализа; 
 - другиот примерок останува кај странката и  
- третиот примерок се задржува во Државниот  инс-

пекторат за земјоделство.   
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 17-322/4                       Мистер за земјоделство 

јули 2011 година               шумарство и водостопанство, 
    Скопје                             Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
2684. 

Врз основа на член 31-б став 1 од Законот за здрав-
ствено осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. број 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 
31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08 , 98/08, 6/09, 
67/09, 50/10, 156/10 и 53/11) министерот за здравство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВА-
ЊЕТО  ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ  НА  РЕШЕНИЕ 

ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-
жината на известувањето заради недонесување на ре-
шение по поднесена жалба.   

Член 2 
Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува 

на Образец: „Известување заради недонесување на решение 
по поднесена жалба“, во формат А4 во бела боја, кој е даден 
во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на известувањето од став 1 на овој член 
содржи:  

- во горниот лев агол назив на органот до кој се 
поднесува известувањето,  

- број и датум,  
- во средишниот дел назив на известувањето, назив 

на правното лице, односно име и презиме на физичкото 
лице-подносител на известувањето, седиште на прав-
ното лице односно адреса на физичкото лице-подноси-
тел на известувањето, краток опис поради што се под-
несува известувањето и  

- место за потпис на подносителот на известувањето.  
Член 3 

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

Бр. 13-6913/3                                     Министер, 
19 август 2011 година                    Никола Тодоров,с.р. 

   Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
2685. 

 
Врз основа на член 140-а став 2 од  Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 

101/05, 70/06, 153/07, 152/08 ,161/08, 81/09, 156/09, 83/10, 156/10, 24/11 и 51/11) министерот за труд и соци-

јална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

�� ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА  БАРАЊЕТО  ЗА  ОСТВАРУВАЊЕ  НА  ПРАВО 

ОД ПЕНЗИСКОТО  И  ИНВАЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување 

на решение за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување, односно на решение за од-

бивање на барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник  се поднесува на Образец – “Барање заради недонесување на реше-

ние за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување, односно на решение за одбивање 

на барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување ”, на хартија во бела боја 

со формат А4, даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 

- примател на барањето,  

- наслов на барањето, 

- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење на подносителот на 

барањето), 

- назначување на правото за кое претходно е поднесено барањето, 

- краток опис на барањето, 

- прилог: копија од поднесеното барање за остварување на право, 

- место и датум на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето. 

 

Член 3 

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

лика Македонија”. 

 

Бр. 09-5391/3                                              Министер за труд и         

22 август 2011 година                                        социјална политика, 

    Скопје                                                                                                                              Спиро Ристовски, с.р. 
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2686. 

Врз основа на член 25-а став 2 од Законот за матична евиденција за осигурениците и корисниците на пра-

вата од пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 

55/07, 102/08 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ ЗА ПОДАТОЦИТЕ УТВРДЕНИ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА, ОДНОСНО НА РЕШЕ-

НИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОДАТОЦИТЕ УТВРДЕНИ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување 

на решение за податоците утврдени во матичната евиденција, односно на решение за одбивање на барањето 

во рокот утврден во член 25 став 4 од Законот за матична евиденција за осигурениците и корисниците на 

правата од пензиското и инвалидското осигурување. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник  се поднесува на Образец – “Барање заради недонесување на реше-

ние за податоците утврдени во матичната евиденција, односно на решение за одбивање на барањето“  на 

хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 

- примател на барањето,  

- наслов на барањето, 

- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење на подносителот на 

барањето), 

- назначување на правото за кое претходно е поднесено барањето, 

- краток опис на барањето, 

- прилог: копија од поднесеното барање за остварување на право, 

- место и датум на поднесување на барањето, 

- потпис на подносителот на барањето. 

 

Член 3 

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

лика Македонија”. 

 

Бр. 09-5391/4                                                    Министер за труд и           

22 август 2011 година                                     социјална политика, 

    Скопје                                                      Спиро Ристовски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2687. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                    до 38,740 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                    до 40,019 
  
б) Дизел гориво                                      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                  до 39,489 
 
в) Масло за горење                           ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                   до 38,924 
   
г) Мазут                                              ден/кг 
- М-1 НС                                           до 32,099 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини                              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                      до 77,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                      до 78,50 
 
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 66,00 

в) Масло за горење                            ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                     до 54,50 
 
г) Мазут                                         ден/кг 
- М-1 НС                                           до 39,399 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                      до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                      до 0,030 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 0,040 
 
г) Мазут                                                ден/кг 
- М-1 НС                                              до 0,050 
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Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                    ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                         до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                         до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        до 0,300 
 
в) Масло за горење                                    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                        до 0,300 
   
г) Мазут                                             ден/кг 
- М-1 НС                                           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                            ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                    до 21,845 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                    до 21,836 
 
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 12,413 
 
в) Масло за горење                                    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 3,222 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-1 НС                                              до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00,01 часот на 30.8.2011 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
      Бр. 02-1143/1 
29 август 2011 година            Заменик на претседателот, 
         Скопје                          м-р Рухи Бакију, с.р. 

__________ 
2688. 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

 
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување, објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 105/2011, поради тех-
ничка грешка, се врши следната исправка: 

Во членот 69 од Правилникот наместо зборот: 
„Мајка“ треба да стои зборот: „Придружник“, а зборо-
вите: „како придружник“ се бришат. 

Во членот 80 од Правилникот, наместо бројот „70“ 
треба да стои бројот „69“, а наместо бројот „80“ треба 
да стои бројот „79“. 

Во членот 83, став 2, алинеја 2, наместо зборот: 
„најмалку“ треба да стои зборот: „најмногу“. 

 
                                        Од Фондот за здравствено 

                                         осигурување на Македонија 

 
 
 
 
 
 
 

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