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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

257. 
Врз основа на членот 109 ставови (1), (4) и (5) од 

Законот за железничкиот систем ("Службен весник на 
Република Македонија" број 48/10, 23/11, 80/12, 
155/12, 163/13, 42/14 и 130/14), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 
2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТА ЗА 2013 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија го одобрува 

Годишниот извештај за работа за 2013 година на 
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-463/1 Претседател 

28 јануари 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

258. 
Врз основа на членот 109 став (2) од Законот за же-

лезничкиот систем ("Службен весник на Република 
Македонија" број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 
42/14 и 130/14), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 јануари 2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР ЗА 2014  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија ја одобрува 

Годишната програма за работа и развој на Агенцијата 
за регулирање на железничкиот сектор за 2014 година. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-464/1 Претседател 

28 јануари 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
259. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 20.1.2015 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-

нија му престанува користењето на недвижните ствари,  

кои се наоѓаат на ул. „Маршал Тито“ бр. 1, КП 9482, 

КО Неготино,  евидентирани во Имотен лист број 3775, 

сопственост на Република Mакедонија и тоа: 

- зграда 1, намена  на зграда и други објекти Б4-6, 

влез 1, кат K1, намена на посебен/заеднички дел од  ДП 

со површина од  27 м2; 

- зграда 1,намена  на зграда и други објекти Б4-6, 

влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од 

ДП со површина од  43 м2. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на општина Не-

готино. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот на пензис-

кото и инвалидското осигурување на Македонија и оп-

штина Неготино, во рок од 15 дена од денот на влегу-

вањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11495/1-14 Заменик на претседателот  

20 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

260. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 20.01.2015 го-

дина, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија му престанува 

користењето на недвижните ствари,  кои се наоѓаат на 

ул. „Маршал Тито“ бр. 1, КП 9482, КО Неготино,  еви-

дентирани во Имотен лист број 3774, сопственост на 

Република Mакедонија,  и тоа: 
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- зграда 1, намена  на зграда и други објекти Б4-6 

влез 1, ПО, намена на посебен/заеднички дел од под-

рум, со површина од  52 м2; 

- зграда 1, намена  на зграда и други објекти Б4-6 

влез 1, ПР, намена на посебен/заеднички дел од при-

земје, ДП со површина од  15 м2; 

- зграда 1, намена  на зграда и други објекти Б4-6 

влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од ДП 

со површина од  49 м2.   

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на општина Не-

готино. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија и општина Него-

тино, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во си-

ла на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11495/2-14 Заменик на претседателот  

20 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

261. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 20.01.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашните корисници Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-

нија и Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија им престанува користењето на недвижната ствар,  

која се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 1, КП 9482, КО 

Неготино,  евидентирана во Имотен лист број 3773, 

сопственост на Република Mакедонија,  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б4-6 

влез 1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од П 

со површина од  64 м2. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на општина Него-

тино. 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот на пензис-

кото и инвалидското осигурување на Македонија, Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија и оп-

штина Неготино, во рок од 15 дена од денот на влегу-

вањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11495/3-14 Заменик на претседателот  

20 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

262. 

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 

160/2014) и член 17 став (3) од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 6/2012 и 144/2014), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

20.1.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во функција на експлоатација на ми-

нералните суровини: 

- техногени минерални суровини на локалитетот 

“Пробиштип“, општина Пробиштип; 

- мермер на локалитетот “Козјак“, општина Прилеп; 

- мермер на локалитетот “Чашка“, општина Прилеп 

и 

- минерална вода и СО2 на локалитетот “с.Егри“, 

општина Битола. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 

на минерални суровини се стекнува со доделување на 

концесија, единствен начин за продолжување на деј-

носта е да се доделат под концесија минералните суро-

вини определена со оваа одлука. 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 

експлоатација на:  

- техногени минерални суровини на локалитетот 

“Пробиштип“, општина Пробиштип; 

- мермер на локалитетот “Козјак“, општина Прилеп; 

- мермер на локалитетот “Чашка“, општина Прилеп 

и 

- минерална вода и СО2 на локалитетот “с.Егри“, 

општина Битола 
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е создавање на услови за рамномерно искористува-

ње на минералните суровини и создавање услови за 

нивна експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесиите е експлоатација на мине-

ралните суровини:   

- техногени минерални суровини на локалитетот 

“Пробиштип“, општина Пробиштип; 

- мермер на локалитетот “Козјак“, општина Прилеп; 

- мермер на локалитетот “Чашка“, општина Прилеп 

и 

- минерална вода и СО2 на локалитетот “с.Егри“, 

општина Битола. 

Концесиите за експлоатација на минералните суро-

вини, ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги испол-

нат условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 
 

Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за експло-

атација на минералните суровини ќе биде спроведена 

по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 

360 дена од денот на формирање на Комисијата за 

спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите за експлоатација, Владата на Република 

Македонија на предлог на министерот за економија 

формира Комисија за спроведување на постапката во 

рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 

на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за експлоатација на минерал-

на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 

од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11572/1-14 Заменик на претседателот  

20 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

263. 

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник  на  Република 

Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 

99/13, 164/13 и 151/14),  министерот  за  земјоделство,  

шумарство  и  водостопанство донесe  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-

ДЕЊЕ НА КНИГАТА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН И 

ДНЕВНАТА ПОТВРДА ЗА ПРЕДАДЕНИОТ ТУТУН 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на книгата за процена за 

тутун и дневната потврда за предадениот тутун.  

 

Член 2 

Книгата  за  процена  на  тутун се води во електрон-

ска форма и се  состои од дневни извештаи за процена 

и откуп.  

Формата и содржината на книгата за процена на 

тутун се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Дневната потврда за предаден тутун се печати на 

хартија во бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на дневната потврда за пре-

даден тутун  се дадени во Прилог 2 кој е составен дел 

на овој правилник.                      

          

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата, содржи-

ната и начинот на водење на книгата за процена на 

тутун („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.16/07). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 

септември 2015 година.  

 

Бр.02-85/3 Министер за земјоделство, 

16 јануари 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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264. 
Врз основа на член 29 став 5 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10 и 164/13), министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА АФИОН, КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА, ДОГОВОРОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПОБЛИС-

КИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АФИОН И ОТКУП НА АФИОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО  

НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на пријавата за производство на афион, книгата за евиденција, 

договорот за производство и поблиските критериуми за производство на афион и откуп на афион за производ-

ство на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/10 и 

24/14) во членот 2 став (1) алинејата 7 се менува и гласи: 

„- под табелата во долниот лев агол се отпечатени изработил и контролирал, во средината место за печат 

на правното лице кое пријавува производство на афион и во долниот десен агол е отпечатено подносител на 

Пријавата со место за своерачен потпис на подносителот.“ 

 

Член 2 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

Македонија“. 

 

Бр. 08-705/2                                                                                         Министер за земјоделство, 

20 јануари 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                          м-р Михаил Цветков, с.р. 
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265. 
Врз основа на член 34-a став 12 од Законот за вино-

то (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ОРГАНОЛЕПТИЧКО ОЦЕНУВАЊЕ НА ВИ-
НОТО ЗАРАДИ ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  

СТАВАЊЕ НА ВИНОТО ВО ПРОМЕТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на тро-

шоците за вршење на органолептичко оценување на 
виното заради добивање на решение за ставање на ви-
ното во промет. 

 
Член 2 

(1) Трошоците за вршење на органолептичко оцену-
вање на виното заради добивање на решение за става-
ње на виното во промет се определени врз основа на 
трошоците потребни за обезбедување на просторија, 
надоместок за работата на членовите на комисијата, 
превоз и набавка на соодветни прехранбени производи 
неопходни за спроведување на органолептичкото оце-
нување. 

(2)  Висината на трошоците од став (1) на овој член 
се: 

- Обезбедување на просторија:          100.00 денари, 
- Надоместок за работа на членовите на комисијата:  

 400.00 денари, 
- Превоз:                50.00 денари, и 
- Набавка на соодветни прехранбени производи:  

   60.00 денари. 
(3) Трошоците од став (2) на овој член се однесува-

ат на органолептичко оценување на една мостра.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.29-775/1 Министер за земјоделство, 

21  јануари 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

_________ 
266. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за виното 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10, 
53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
И  НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ-
ТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА САДЕЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на образецот и начинот на поднесување на ба-
рањето за добивање на одобрение за садење. 

 
Член 2 

(1) Барањето за добивање на одобрение за садење 
барателите се поднесува на образец во А4 формат на 
хартија во бела боја.   

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

- Назив на органот до кој се поднесува барањето; 
- Во средишниот дел назив на барањето;  
- Име/назив и адреса/седиште на барателот;  

- ЕМБГ/ЕMБС на барателот;  
- Приоритет / цел, и тоа: 
- садење на претходно ископачени лозови насади, 
- садење на почва на која претходно немало насаде-

но винова лоза , 
- прекалемување на сорти винско грозје врз сорти 

кои не се класифицирани како винско грозје,  
- млади лозари до 40 години кои започнуваат актив-

ност,  
- производство на лозов посадочен материјал,  
- експерименти спроведени од/ или во соработка со 

научна институција, и  
- производство на грозје и вино исклучиво за соп-

ствените потреби; 
- Податоци во врска со стариот насад кој се ископа-

чува/прекалемува, и тоа: 
- Катастарска општина (КО),  
- Катастарска парцела бр. (КП бр.),                     
- Површина на лозовиот насад кој се ископачу-

ва/прекалемува (ха, ари, м2), 
- Сорта,                   
- Број на садници на ха,                   
- Растојание на садење (меѓу редовите х меѓу ло-

зите,  во метри), и             
- Година на садење; и 
- Податоци за новиот лозов насад, и тоа: 
- Катастарска општина (КО),  
- Катастарска парцела бр. (КП бр.), 
- Површина која ќе се сади за производство на 

трпезно вино (ха, ари, м2), 
- Површина која ќе се сади за производство на реги-

онално (ВГО) вино  (ха, ари, м2), 
- Површина која ќе се сади за производство на вино 

со контролирано потекло (ВКП) (ха, ари, м2), 
- Површина која ќе се сади за производство на вино 

со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП) (ха, 
ари, м2), 

- Површина која ќе се сади за други намени (ха, 
ари, м2), 

- Вкупна површина на лозовиот насад, 
- Сорта, 
- Број на садници на ха, 
- Растојание на садење (меѓу редовите х меѓу ло-

зите, во метри), 
- Начин на одгледување, 
- Систем на наводнување, и 
- Година на садење; и 
- Место за датум и место на поднесување и потпис 

на барателот. 
(3) Формата и содржината на образецот на барање-

то од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Барањето за добивање на одобрение за садење 
се поднесува во писмена форма до подрачните единици 
на Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство на чија територија е предвидено садење-
то на новиот лозов насад.  

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 
при садење односно прекалемување на нов лозов насад 
со вински сорти на грозје кои не се класифицирани ка-
ко “препорачани” или “одобрени” во согласност со 
класификацијата од членот 28 од Законот за виното. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 29-776/1 Министер за земјоделство, 

21  јануари 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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267. 
Врз основа на член 16-j став 1 и 3 од Законот за ква-

литет на земјоделски производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12 и 

106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесe 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА АНАЛИ-

ЗА И СУПЕРАНАЛИЗА  НА ЗЕМЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ  

ЗА КОНТРОЛА НА БРАШНО 

 

Се овластува Друштвото за производство и промет 

„Кадино Индустри Груп„„- ДООЕЛ, од Скопје да врши 

анализа и суперанализа на земените примероци за кон-

трола на квалитетот на брашно. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Друштвото за производство и промет „Кадино Ин-

дустри Груп„„- ДООЕЛ ул.10 бр 43, с.Кадино, Скопје 

поднесе барање бр.11-2691/1 од 10.03.2014 година со 

придружна документација согласно член 16-ј од Зако-

нот  за квалитет на земјоделски производи(„Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 106/13). 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство од придружната документација и барањето на 

Друштвото за производство и промет Кадино Индус-

три Груп-ДООЕЛ утврди дека барателот ги исполнува 

условите согласно член 16-ј од Законот за измена и до-

полна на законот за квалитет на земјоделски произ-

води(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

106/13). Правилникот за поблиските услови за соодвет-

ните простории и потрбната опрема со кои треба да 

располагаат лабораториите за вршење на анализа и су-

перанализа на брашно  („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 41/14) и Правилникот за минималните 

услови за ставање во промет, квалитетот и типовите на 

брашно, начинот и методите на земање на мостри, како 

и методите за анализа на квалитетот на брашното  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

24/14) и одлучи да се издаде овластување на барателот 

за вршење анализа и супеанализа на земените примеро-

ци за контрола на квалитетот на брашно.   

Согласно член 15 од Законот за измена и дополну-

вање на законот за квалитет на земјоделски производи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр 

106/2013)  „Кадино Индустри Груп„„- ДООЕЛ Скопје 

на ден 20.01.2015 година достави доказ Сертификат 

бр.ЛТ-047 дека е акредитиран од страна на Институтот 

за акредитација на Република Македонија со што го ис-

полни последниот услов за добивање на решение за ов-

ластена лабораторија. 

Такса за ова решение е наплатена во износ од 

1.500,00 денари согласно член 37 тарифен број 36 од 

Законот за административни такси („Службен весник 

на Република Македонија“бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 

24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 

6/10, 145/10, 17/11 и 84/12). 

Упатство за правно средство: 

Против ова решение незадоволната странка може 

да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот 

на решението до Државна комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од работен однос во втор 

степен. 

Жалбата се таксира  со 250,00 денари таксена марка 

согласно член 37 тарифен број 2 од Законот за адми-

нистративни такси („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 

61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 

17/11 и 84/12). 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

Со денот на влегување во сила на ова решение 

престанува да важи решението бр.11-2691/3 од 5.5.2014 

година. 

 

Бр. 11-1076/1 Министер за земјоделство, 

27  јануари 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 

268. 

Врз основа на член 19-б став (4) од Законот за про-

цена („Службен  весник  на Република Македонија“ бр. 

115/10, 158/11, 185/11, 64/12 и 188/14), министерот за 

транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-

НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКА-

ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-

ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ДЕЛ - 

ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ И ВТОРИОТ ДЕЛ - СТУДИЈА 

НА СЛУЧАЈ ОД СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ ЗА ПРО-

ЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

И ОД ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА  

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-

ката и информатичката опрема на просториите за пола-
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гање на првиот дел - теоретски дел и вториот дел - сту-

дија на случај од стручните испити за проценувач од 

областа на недвижен имот и од областа на транспортни 

средства. 

 

Член 2 

Полагањето на првиот дел - теоретски дел и втори-

от дел - студија на случај од стручните испити за про-

ценувач од областа на недвижен имот и од областа на 

транспортни средства (во натамошниот текст: испи-

тите), се спроведува во две простории од кои секоја од-

делно треба да биде опремена со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-

ње и една за серверот; 

- најмалку 36 столчиња;  

- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри; 

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“; 

- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 

процесот на тестирање; 

- локална комуникациска мрежа; 

- мрежен преклопник и 

- мрежна камера за снимање на полагањето.   

 

Член 3 

(1) Избраното правно лице треба да поседува соод-

ветна информатичка опрема и софтверска апликација 

што овозможува воспоставување и водење единствена 

база на податоци за спроведување на испитите, доку-

ментацијата, стручната анализа и стручниот надзор.  

(2) Покрај информатичката опрема и посебната со-

фтверска апликација од ставот (1) на овој член, избра-

ното правно лице треба да има и: 

- пристап за користење на апликацијата на Минис-

терството за транспорт и врски за спроведување на 

електронското полагање на испитите и 

- интернет конекција во седиштето на избраното 

правно лице од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво 

за електронското полагање на испитите. 

 

Член 4 

Електронскиот систем кој се користи за полагање 

на испитите, треба во целост да биде усогласен со про-

пишаниот начин на бодирање на испитните прашања 

од првиот дел - теоретски дел и вториот дел - студија 

на случај од стручните испити за проценувач од облас-

та на недвижен имот и од областа на транспортни сред-

ства. 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-

нот на отпочнувањето на примената на Законот за из-

менување и дополнување на Законот процена („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 188/14). 

 

Бр. 01-1203/1 Министер 

26 јануари 2015 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

269. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14) и член 35 став 1 од Законот за девизно работење 

(„Службен весник на РМ“, бр. 34/01, 49/01, 103/01, 

51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 

НА ФОРМИРАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА КУРСЕ-

ВИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Во Одлуката за начинот на формирање и објаву-

вање на курсевите на Народната банка на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 58/14 и 102/14) прилогот 1, од точката 2 се за-

менува со нов прилог 1, којшто е составен дел на оваа 

oдлука. 

2. Во точката 5, ставот 2 се менува и гласи:  

„По исклучок од став 1 од оваа точка, Народната 

банка го применува средниот курс од Курсната листа:  

- за купопродажните трансакции со државните ор-

гани коишто се извршуваат во текот на ист ден и кога 

за плаќањата на државните органи кон странство се ко-

ристат средства од девизната сметка на државните ор-

гани кај Народната банка во иста валута како и валута-

та на плаќањата,  

- во случај кога се вршат трансфери од и кон кре-

дитните револвинг девизни сметки на државните орга-

ни што се водат во Народната банка, и  

- за купопродажни трансакции со државните органи 

за плаќања кон странство регулирани со договори 

склучени со Народната банка.“ 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/I-3/2015 на Народната банка на 

29 јануари 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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270. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Овен“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 
(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Овен“, изработени од сребро Ag925, со тежина 
на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, 
во овална форма со димензии 35 х 45 мм, полирани со 
24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно 
стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-
жан грбот на Република Македонија. По должината на 
периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 
на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 
Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 
(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 
прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 
денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-
вање „2015“ и  ознаката „Ag925“. 

- на реверсот, на левата страна е прикажана главата 
на овенот. Рогот на овенот го опкружува вметнатото 
кружно кобалтно стакленце на кое е отпечатено соѕвез-
дието на хороскопскиот знак Овен и се наоѓа на десна-
та страна на монетата. 

На долниот дел е претставен симболот на хороскоп-
скиот знак Овен отпечатен на ѕвоно, како и името на 
овој хороскопски знак на латински јазик. Целата ком-
позиција е опкружена со украс, долж периметарот. 

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги и 
симболот Овен, рогот, а делумно и косата) се наслика-
ни со злато.  

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/I-6/2015 на Народната банка на 
29 јануари 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

271. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 
знаци“, со име „Овен“, со белезите утврдени во Одлу-
ката за издавање на кована пара за колекционерски це-
ли О.бр.02-15/I-6/2015 од 29 јануари 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/15). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара 
за колекционерски цели О бр.02-15/I-7/2015 од 29 јану-
ари 2015 година во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/I-7/2015 на Народната банка на 
29 јануари 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
____________ 

 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
272. 

Д О Г О В  О Р 
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 
Склучен на ден 20.1.2015 година помеѓу: 
1. Општина Кавадарци ул,,Маршал Тито” бр.2, 

претставувана од Градоначалникот дипл.прав.Алексан-
дар Панов од друга страна како корисник на услуги (во 
натамошниот текст-давателот ) и , 

2. Општина Росоман, претставувана од Градоначал-
никот  Стојанче Лазов од една страна како давател на 
услуги (во натамошниот текст-корисникот). 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 
 

Член 1 
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка помеѓу двете договорни оп-
штини, согласно член 14  од Законот за Локална само-
управа („Сл.весник на РМ” бр. 5/02), член 9 став 2 али-
неја 2 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработ-
ка („Сл.весник  на РМ” бр.79/09), и Одлуката за прифа-
кање на предлог за воспоставување меѓуопштинска со-



 Стр. 16 - Бр. 14                                                                             30 јануари 2015 
 

работка бр.07-5805/22 од 22.12.2014 година донесена 
од Советот на Општина Кавадарци за  обезбедување на 
услуги од Општина Кавадарци за Општина Росоман и 
тоа за: 

- Техничка поддршка при донесување и изработка 
на урбанистичка документација; 

- Учество во постапката за легализација на бесправ-
но изградени објекти; 

- Учество во постапката за легализација на бесправ-
но изградени објекти на земјоделско земјиште; 

- Учество во постапката за издавање на одобрение 
за градење во елетронска форма за објекти на градежно 
и земјоделско земјиште; 

- Комплетна услуга од градежната и урбанистичка 
инспекција; 

- Комплетна услуга од комунална инспекција. 
 

Член 2 
Извршувањето на услугите утврдени во член 1 на 

овој Договор, ќе бидат евидентирани во спецификација 
во која ќе бидат наведени видот на извршената услуга 
и времетраењето. 

Изготвената спецификација уредно потпишана од 
извршителите и овластените лица на корисникот е сос-
тавен дел на овој Договор. 

 
Член 3 

Договорните страни се договорија за работите и ра-
ботните задачи обезбедување на услуги од Општина 
Кавадарци за Општина Росоман. 

 
Член 4 

Висината на надоместокот за извршена услуга од 
администрацијата на давателот, е пресметана согласно 
извршените финансиски анализи на дневен трошок кој 
настанува при извршување на работните задачи на ад-
министрацијата. 

Во дневниот трошок утврден за извршена услуга не 
е внесен трошокот што ќе биде направен при користе-
ње на службено возило од давателот и трошоците за те-
ковно одржување на софтверската апликација при из-
вршување на услугите спрема корисникот. 

 
Член 5 

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на 
давателот по добивање на фактура, која ќе претставува 
збир на извршени услуги за текот на еден месец. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 
 

Член  6 
Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани 

од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги из-
вршува согласно законските прописи, професионално, кон-
тинуирано, ефикасно, уредно и навремено. 

  
Член 7 

Корисникот на услугата се обврзува за навремено 
извршување на работите кои ќе бидат побарани и да 
води уредна документација. 

Корисникот може во секое време да се информира 
за начинот и времето на извршување и при тоа да има 
увид во документацијата со која се води целокупната 
постапка. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 8 
Овој Договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-
вање на другата договорна страна во рок од 30 дена. 

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и 
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигацио-
ните односи. 

 
Член 9 

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу 
договорните страни, доколку спорот не се разреши ме-
ѓусебно, месно надлежен е Основниот суд во Велес. 

  
Член 10 

Овој Договор е склучен во 4 (четири)  еднообразни 
примероци од кои по 2 (два) за секоја од договорните 
страни. 

 
Член 11 

Овој Договор влегува во сила со денот на потпишу-
вањето од страна на двете договорни страни. 

 
Бр. 03-174/2 Бр. 03-446/3-14 

20 јануари 2015 година 21 јануари 2015 година 
Кавадарци Росоман 

  
За давател на услуга За корисник на услуга 
Општина Кавадарци Општина Росоман 

Градоначалник, Градоначалник, 
дипл. прав. Александар Панов, с.р. Стојанче Лазов, с.р. 
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