
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3267. 

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 35/2008 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2008 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-

диј“ во Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
   Бр. 07-5542/1                            Претседател 

17 декември 2008 година                     на Собранието на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3268. 

Врз основа на член 26, став 1 и член 29 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 139/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХЕЦ ЧЕБРЕН И ХЕЦ ГАЛИШТЕ  

НА ЦРНА РЕКА 
 

Член 1 
Со давањето на концесија за вода за производство на електрична енергија и моќност која ќе се користи за 

задоволувањето на потребите од електрична енергија, а особено во времето на врвните оптоварувања, посебно 
во зимската сезона и високите дневни оптоварувања, е особено енергетски и економски значајно. 

Концесијата за користењето на водата за производство на електрична енергија од ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Гали-
ште покрај енергетското ќе има и големо значење за обезбедување на поголем проток на Црна Гора во летниот 
сушен период со што ќе се овозможи наводнување на земјоделските површини во долината на реката Вардар и 
Тиквешијата, како и за други потреби што ќе ги утврди Владата. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се: 
- зголемување на производството на електрична енергија, и 
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија. 
 

Член 3 
Предмет на концесија е доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енер-

гија од ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Галиште на Црна Река. 
 

Член 4 
Основен услов за доделување на концесијата е должината на концесискиот период кој не може да биде по-

долг од 70 години. 
 

Член 5 
Концесијата се доделува преку јавен повик кој ќе се организира и спроведе како постапката за доделување 

на концесија со ограничен повик. 
 

Член 6 
Пресметувањето и начинот на плаќање на концесискиот надоместок е определен со Одлуката за 

определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 53/2007).  

 
Член 7 

Постапката за доделување на концесија ќе ја спроведе Комисија за спроведување на концесија. Комисијата 
ќе ја подготви тендерската документација најдоцна до 15 март 2009 година и по нејзиното одобрување ќе се 
објави јавниот повик за доставување на понуди. 

Постапката ќе биде спроведена во рок до една година од денот на објавувањето на јавниот повик. 
 

Член 8 
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 8.000 евра во денарска 

противвредност. 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
     Бр. 19-6603/1                                 Претседател на Владата 

16 декември 2008 година                      на Република Македонија, 
             Скопје                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
3269. 

Врз основа на член 14 став 1 точка а) и став 2 од За-
конот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 
55/07 и 86/08), министерот за правда на ден 11.12.2008 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 
 
1. На нотарот Љубомир Доневски од Свети Николе 

му престанува службата нотар поради смрт. 
2. Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Лицето Љубомир Доневски врз основа на вториот  
конкурс за нотари со решение бр. 04-1168/1 од 
23.04.1998 година е именуван за нотар за подрачјето на 
Основниот суд во Свети Николе. 

Врз основа на извод на матичната книга на умрени 
што се води за општина Свети Николе под тековен број  
85 за 2008 година, утврдено е дека кај нотарот Љубо-
мир Доневски настапила смрт на 23.11.2008 година во 
Свети Николе. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 1 
точка а) и став 2 од Законот за нотаријатот („Службен 
весник на РМ“ бр. 55/07 и 86/08), министерот за правда 
донесе решение како во диспозитивот. 

 
   Бр. 09-7063/3                          

11 декември 2008 година             Министер за правда, 
       Скопје         Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3270. 

Врз основа на член 20, став 1, точките 1, 2 и 6 од 
Законот за безбедност на производи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 33/2006 и 63/2007), ми-
нистерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА КВАЛИТЕТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

 
Член 1 

Во Правилникот за квалитет на течните горива 
(„Службен весник на РМ“ бр.88/2007, 91/2007, 97/2007, 
105/2007, 157/2007, 15/2008 и 78/2008), во членот 23 во 
ставот (3) зборовите: „31 декември 2008 година“ се за-
менува со зборовите: „30 јуни 2009 година“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2009 
година. 

 
         Бр. 12-9878/9                                    
15 декември 2008 година                        Министер, 
               Скопје          Фатмир Бесими, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3271. 

Врз основа на член 144 став 2 од Законот за лекови-
те и медицинските помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 106/07), министерот за здрав-
ство донесе 

 
П РА В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИ-
НОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА 

ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината како и начинот на издавањето и одземањето на 
легитимацијата на фармацевтскиот инспектор (во пона-
тамошниот текст:легитимација).  

 
Член 2 

Легитимацијата се издава на образец бр. 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

                                                                 
Член 3 

Легитимацијата се печати на пластифицирана хар-
тија со бела боја, со димензии 95х75мм и е сместена во 
троделен кожен повез од мека кожа со црна боја, со ди-
мензии од 105х75мм.  

Во средината на првиот внатрешен дел на кожниот 
повез со златна боја е отпечатен грбот на Република 
Македонија.Над него со златни букви е отпечатен тек-
стот "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЗДРАВСТВО", а под него со златни букви е 
отпечатен текстот "БИРО ЗА ЛЕКОВИ".  

Во вториот внатрешен дел на кожниот повез кој е 
во форма на пластичен џеб е сместен образецот на ле-
гитимацијата и на него на првата страна на горниот дел 
со црни букви е отпечатен текстот:"РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО",  а 
под него е отпечатен текстот "СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА". На средината на десната страна има место 
за име и презиме, а под него е отпечатен текстот "Биро 
за лекови", на левата страна има место за фотографија 
со димензии 25мм х 30мм, а под него место за потпис и 
број на легитимацијата. На долниот дел од десната 
страна е отпечатено "Министер", со место за потпис, а 
во средината има место за печат. 

Во третиот внатрешен дел на кожниот повез кој е 
во форма на пластичен џеб, е сместена втората страна 
на образецот и на неа со црни букви е отпечатен тек-
стот: 

"Во вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот 
е овластен да ги прегледа сите работни и помошни 
простории, документацијата, пропишана евиденција, 
опремата како и предметите за работа кои што подле-
жат на инспекциски надзор, да побара изјави од одго-
ворните вработени, изјави од сведоци, мостри за анали-
зи, брисеви, а по потреба може да користи услуги на 
други стручни правни лица".    



Стр. 4 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 2008 
 

"Правните и физичките лица кои вршат самостојна 
дејност или професија, должни се да овозможат непре-
чено вршење на инспекцискиот надзор и на барање на 
инспекторот да даваат вистинити и точни податоци, 
информации, мостри и други материјали, без надоме-
сток, како и да овозможат привремено одземање на до-
кументацијата или други предмети кои можат да пос-
лужат како доказ во судската постапка"                                            

  
Член 4 

Легитимацијата се издава од страна на министерот 
за здравство и важи се додека лицето на кое му е изда-
дена има својство на инспектор. 

Фармацевтскиот инспектор ја враќа легитимацијата 
веднаш по престанок на службеното својство на инспе-
ктор. 

 
Член 5 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, 
како и при промени во личните податоци на инспекто-
рот. 

 
Член 6 

Легитимацијата се одзема кога против имателот на 
легитимацијата се води постапка за дисциплинска, пре-
кршочна или кривична одговорност во врска со врше-
њето на должноста фармацевтски инспектор. 

 
Член 7 

Во случај на губење на легитимацијата, имателот на 
легитимацијата ја огласува за неважечка на сопствен 
трошок и за тоа го известува министерот за здравство. 

Министерот за здравство во случај од став 1 на овој 
член, издава нова легитимација. 

 
Член 8 

Легитимацијата што се враќа или заменува, се по-
ништува. 

                                                           
Член 9 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот на леги-
тимацијата на инспекторот за лекови, помошни лекови-
ти средства медицински помагала („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 8/02). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр.15-3724/1                                     

23 ноември 2008 година                         Министер, 
      Скопје        д-р Бујар Османи, с.р. 

 ОБРАЗЕЦ 1 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

3272. 
Врз основа на член 4 од Законот за вработување на 

инвалидни лица („Службен весник на РМ“ бр. 44/00, 
16/04, 62/05, 113/05, 29/07 и 88/08), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НЕПОВРАТНИ СРЕДСТВА ОД ПО-
СЕБНИОТ ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА 

ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА 
  

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите и 

начинот на доделувањето на средства од Посебниот 
фонд за подобрување на условите за вработување и ра-
ботење на инвалидни лица (во понатамошниот текст: 
Посебен фонд). 

Доделените средства од Посебниот фонд се непо-
вратни. 

 
Член  2 

Неповратните средства од Посебниот фонд се доде-
луваат за: 

1. вработување на неопределено време на неврабо-
тено инвалидно лице;   

2. адаптација на работно место на кое ќе работи ин-
валидното лице и   

3. набавка на опрема. 
 

Член  3 
Барањето за доделување на неповратни средства од 

Посебниот фонд се поднесува до Управниот одбор на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 
Скопје (во понатамошниот текст: Агенцијата), преку 
центарот за вработување на чие подрачје е седиштето 
на работодавачот. 

Фотокопија од барањето се поднесува и до Заедни-
цата на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ 
Скопје (во понатамошниот текст: Заедницата). 

 
Член  4 

Кон пополнетото барање за доделување на неповрат-
ни средства од Посебниот фонд од член 2 точка 1 и 3 на 
овој правилник се доставуваат следните документи: 

- пријава до Државниот инспекторат за труд за от-
почнување на вршење на дејност или решение за врше-
ње на дејност како доказ дека работните и помошните 
простории и опремата ги исполнуваат минимално-тех-
ничките услови и пропишаните мерки, нормативи и 
стандарди за вршење на соодветната дејност; 

- бонитет издаден од Централниот регистар на Ре-
публика Македонија (Информација за економско фи-
нансиската состојба на субјектот); 

-  доказ дека против работодавачот не е покрената 
постапка за стечај; 

- потврда од Заедницата дека инвалидното лице са-
мостојно врши дејност како трговец поединец, потврда 
дека работодавачот вработува инвалидно лице или по-
тврда дека фирмата работи како заштитно друштво из-
дадена за месецот пред поднесувањето на барањето; 

- месечна пресметка за плата со пресметаните при-
донеси од плата за последните 9 месеци пред поднесу-
вањето на барањето - образец ПДД-МП и 

- изводи од банка за последните 9 месеци пред под-
несувањето на барањето со денот на исплатата на пла-
тата. 

 
Член  5 

Работодавачот кој вработил невработено инвалидно 
лице на неопределено време од член 2 став 1 од Зако-
нот за вработување на инвалидни лица (во понатамош-
ниот текст: Закон), кон пополнетото барање за доделу-
вање на неповратни средства од Посебниот фонд, по-
крај документите од член 4 на овој правилник, ги до-
ставува и следните документи: 

- список на инвалидните лица за чие вработување 
се бара доделување на неповратни средства, со прези-
ме, име и единствен матичен број на граѓанинот; 

- документ за утврдена инвалидност согласно член 
2 став 1 од Законот издаден од надлежен орган; 

- документ за завршено образование или работна 
оспособеност; 

- наод и мислење од Комисијата на Министерството 
за труд и социјална политика за определување на рабо-
ти кои може да ги извршува инвалидното лице на соод-
ветно работно место. 

 
Член  6 

Под вработување на инвалидно лице во смисла на 
овој правилник не се смета и нема да се доделат непо-
вратни средства од Посебниот фонд кога: 

- вработеното инвалидно лице при вработувањето 
не се води во евиденцијата на невработени инвалидни 
лица што ја води Агенцијата; 

- работодавачот го намалил бројот на вкупно врабо-
тени инвалидни лица на неопределено време од член 2 
став 1 од Законот сметано од денот на влегувањето во 
сила на Законот, а за чие вработување се користени 
средства од Посебниот фонд и на нивно место вработу-
ва нови инвалидни лица од член 2 став 1 од Законот 
(врши замена), освен ако намалениот број е поради тоа 
што работниот однос на инвалидните лица им преста-
нал поради промена на место на живеење, иселување, 
отслужување на казна затвор подолго од 6 месеци, ос-
тварување на право на пензија или во случај на смрт. 

 
Член 7 

Работодавачот создава соодветни услови за работе-
ње со адаптација на работно место во зависност од ра-
ботното место, видот и степенот на образованието и 
видот и степенот на инвалидноста на инвалидното ли-
це од член 2 став 1 од Законот. 

Адаптација на работно место во смисла на овој пра-
вилник опфаќа: 
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- прилагодување на опремата, средствата за работа, 
уредите и другите технички средства за работа со вгра-
дување на механички, електрични, електронски, звуч-
ни, светлосни и слични уреди со кои се овозможува си-
гурна, непречена и продуктивна работа на едно или на 
повеќе инвалидни лица; 

- прилагодување на работните и помошните просто-
рии со поставување или изградба на пристапни патеки, 
косини, заштитни огради и слично, со што на едно или 
на повеќе инвалидни лица им се овозможува непречен 
и сигурен пристап до и од работното место. 

За утврдената потреба од адаптација на работно ме-
сто, работодавачот изготвува соодветна документација 
со опис на тоа што ќе се адаптира и начинот на кој ќе 
се адаптира. 

 
Член 8 

Кон пополнетото барање за доделување на непо-
вратни средства од Посебниот фонд за адаптација на 
работно место се доставуваат следните документи: 

- пријава до Државниот инспекторат за труд за от-
почнување на вршење на дејност или решение за врше-
ње на дејност како доказ дека работните и помошните 
простории и опремата ги исполнуваат минимално-тех-
ничките услови и пропишани мерки, нормативи и стан-
дарди за вршење на соодветната дејност; 

-  доказ дека против работодавачот не е покрената 
постапка за стечај; 

- потврда од Заедницата дека инвалидното лице са-
мостојно врши дејност како трговец поединец, потврда 
дека работодавачот вработува инвалидно лице или по-
тврда дека фирмата работи како заштитно друштво из-
дадена за месецот пред поднесувањето на барањето; 

- месечна пресметка за плата со пресметаните при-
донеси од плата за последниот месец пред поднесува-
њето на барањето - образец ПДД-МП;  

- извод од банка за последниот месец пред поднесу-
вањето на барањето со денот на исплатата на платата; 

- список на вработени инвалидни лица на неопреде-
лено време за кои се врши адаптација на работно место 
со име и презиме и единствен матичен број на граѓани-
нот; 

-  документ за утврдена инвалидност и наод и мис-
лење од Комисијата на Министерството за труд и соци-
јална политика за определување на работи кои може да 
ги извршува инвалидното лице на соодветно работно 
место; 

- соодветна документација со опис на тоа што ќе се 
адаптира и  

- пресметка на потребните финансиски средства за 
извршување на планираната адаптација на работното 
место. 

 
Член  9 

Ако адаптацијата на работното место кај ист рабо-
тодавач е во функција на повеќе инвалидни лица, не се 
доделуваат средства за секое инвалидно лице поеди-
нечно. 

Член  10 
Под набавка на опрема во смисла на овој правилник 

се подразбира планирана набавка на опрема за произ-
водни и услужни дејности, компјутери и компјутерска 
техника, машини за производство на разни производи, 
производни линии, машини за сортирање, обликување 
или пакување, алати и калапи како технолошки целини 
за обликување на разни форми или производи, транс-
портни уреди поврзани со процесот на производство 
или слични облици на средствата за работа како еди-
нечни машини или составен дел на соодветната целина 
за одреден технолошки процес. 

Барателот на средства за набавка на опрема од став 
1 на овој член од Посебниот фонд (заштитно друштво 
или инвалидно лице од член 2 став 1 од Законот кое вр-
ши дејност како трговец поединец) треба да ги испол-
нува следните услови: 

- деловно да е активен најмалку 3 години сметано 
од денот на исполнувањето на условите пропишани со 
закон и почеток на работа како заштитно друштво, од-
носно вршење на дејност како трговец поединец (пода-
ток искажан во мислењето на Заедницата); 

- во барањето да го наведе изворот на средства на 
сопственото учество од најмалку 20% и тоа: сопствени 
средства од добивката на фирмата искажани во Боните-
тот издаден од Централниот регистар на Република 
Македонија, кредит од банка или уплата на лични 
средства на сопственикот на фирмата. 

 
Член 11 

Кон пополнетото барање за доделување на средства 
за набавка на опрема покрај документите од  член 4  и 
исполнувањето на условите од член 10 на овој правил-
ник, се доставуваат и следните документи:   

- три понуди со цена, услови на продажба и рок на 
испорака, со превод на македонски јазик доколку пону-
дата е на странски јазик; 

- опис на техничките карактеристики на опремата 
што треба да се набави, каталог, шеми или скици на 
опремата, со превод на македонски јазик доколку тек-
стот е на странски јазик и  

- скица на просторот каде ќе биде сместена опре-
мата. 

 
Член  12 

За набавка на опрема висината на средствата кои се 
доделуваат од Посебниот фонд се утврдува согласно 
член 16-а од Законот. 

Одобрениот износ на средства за набавка на опрема 
може да биде најмногу до висината утврдена во став 1 
на овој член, но не повеќе од висината на имотот и 
трајниот капитал заведен во книгите на барателот (па-
сива на барателот: капитал и резерви искажани во Бо-
нитетот издаден од Централниот регистар на Републи-
ка Македонија). 
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Член  13 
На заштитно друштво кое го намалило бројот на 

вработените инвалидни лица од член 2 став 1 од Зако-
нот сметано од денот на влегувањето во сила на Зако-
нот, а за чие вработување се користени средства од По-
себниот фонд, нема да му се доделат средства за опре-
ма се додека не го достигне бројот на вработени инва-
лидни лица за чие вработување се користени средства 
од Посебниот фонд. 

 
Член  14 

За доделување на средства од Посебниот фонд за 
вработување на неопределено време на невработено 
инвалидно лице од член 2 став 1 од Законот, Агенција-
та доставува преглед на поднесените барања до Заед-
ницата. 

По доставениот преглед од став 1 на овој член Заед-
ницата дава мислење кое содржи податоци за: инвалид-
ното лице, основањето и почетокот на работа на подно-
сителот на барањето и дали барателот на средства го 
намалил бројот на вработените инвалидни лица на нео-
пределено време од член 2 став 1 од Законот. 

За доделување на средства од Посебниот фонд за 
адаптација на работно место на кое ќе работи инвалид-
ното лице од член 2 став 1 од Законот, Заедницата врз 
основа на поднесеното барање дава мислење за адапта-
цијата како посебен услов за вработување и работење 
на инвалидното лице. 

За доделување на средства од Посебниот фонд за 
набавка на опрема, Заедницата врз основа на поднесе-
ното барање дава мислење во однос на елементите од 
барањето и условите пропишани со Законот и овој пра-
вилник. 

 
Член  15 

Мислењето од член 14 став 2, 3 и 4 на овој правил-
ник, Заедницата го доставува до Посебниот фонд при 
Агенцијата.  

Примерок од мислењето од член 14 став 3 и 4 на 
овој Правилник, Заедницата доставува и до подносите-
лот на барањето.  

 
Член  16 

Агенцијата поднесените барања ги решава во рок 
определен во Законот за општа управна постапка. 

Некомплетните барања нема да се обработуваат и 
по нив нема да се одлучува се додека не се усогласат 
согласно одредбите на Законот и овој правилник. 

Агенцијата во функција на поефикасно решавање 
на поднесените барања за доделување на средства од 
Посебниот фонд, врши непосреден увид кај барателот 
на средствата, соработува со Државниот инспекторат 
за труд и другите надлежни државни органи, Заедница-
та, Националниот совет на инвалидски организации на 
Македонија и други заинтересирани субјекти и кај ко-
рисниците на средствата го следи текот на нивната реа-
лизација. 

Член  17 
Агенцијата со корисникот на средства склучува до-

говор за користење на средствата со кој поблиску се 
утврдуваат условите и начинот на користењето на 
средствата. Во договорот согласно со законот се утвр-
дуваат условите за активирање на хипотеката или бан-
карската гаранција. 

Пред склучувањето на договорот од став 1 на овој 
член, подносителот на барањето на кој му се одобрени 
средства за вработување на неопределено време на не-
вработено инвалидно лице од член 2 став 1 од Законот 
е должен до Агенцијата да достави хипотека или бан-
карска гаранција во висина на одобрените средства. 
Хипотеката или банкарската гаранција треба да гласи 
на Посебниот фонд при Агенцијата за вработување на 
Република Македонија и да е со рок на пристигнување 
до 11 месеци. 

Пред склучувањето на договорот од став 1 на овој 
член подносителот на барањето на кој му се одобрени 
средства за набавка на опрема е должен до Агенцијата 
да достави хипотека во однос 2:1 или банкарска гаран-
ција во висина на одобрените средства. Хипотеката или 
банкарската гаранција треба да гласи на Посебниот 
фонд при Агенцијата за вработување на Република Ма-
кедонија и да е со важност од најмалку три години. 

  
Член  18 

Доделените средствата од Посебниот фонд се доз-
начуваат на жиро сметката на работодавачот во рок од 
осум дена сметано од денот на потпишувањето на до-
говорот за доделување на средствата. 

По извршеното плаќање на добавувачот на опрема-
та и за адаптацијата на работното место, работодавачот 
е должен Посебниот фонд да го извести во рок од осум 
дена. 

  
Член  19 

При одлучувањето по поднесените барања за доде-
лување на средства од Посебниот фонд на седниците 
на Управниот одбор на Агенцијата  се повикува по 
еден претставник на Заедницата и Националниот совет 
на инвалидските организации на Македонија.  

 
Член  20 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за критериумите и 
начинот на доделување на неповратни средства од По-
себниот фонд за подобрување на условите за вработу-
вање и работење на инвалидните лица („Службен вес-
ник на РМ“ бр.85/2005). 

 
Член  21 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
    Бр.10-8708/6                                    

16 декември 2008 година                      Министер, 
              Скопје               Џељаљ Бајрами, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
3274. 

Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на 
категорија спортист – спортска надеж („Сл. весник на РМ“ бр. 127/08), директорот на Агенцијата за 
млади и спорт, на 15 декември 2008 година, објавува 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ 

3273. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник  на Република Македони-

ја“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05, 111/05, 40/07 и 98/08), министерот за труд и социјална политика донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа - Крива Палан-

ка, број 02-1327, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.11.2008 
година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Република 
Македонија “. 

 
   Бр.10-13145/2                                  

11 декември 2008 година                                     Министер, 
         Скопје                                       Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 

 
 
 
 
 

 



17 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 2008 
 



17 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 2008 
 



17 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 2008 
 



17 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 2008 
 



17 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 2008 
 

          Бр. 08-4220/1 
15 декември 2008 година                              Директор, 
            Скопје                                Драган Ѓурчевски, с.р. 

_______________ 
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
3275. 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно здрав-
ство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарство до-
несува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ПРЕГЛЕД НА ИДЕНТИТЕТ И 
ФИЗИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАТКАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ ПРИ УВОЗ  
НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ ЧИИ ПРОИЗВОДИ  
СЕ КОРИСТАТ ВО ИСХРАНАТА НА ЛУЃЕ ПО  ПОТЕКЛО  ОД  НАРОДНА  РЕПУБЛИКА  КИНА 

 
1. Во Решението за проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучи-

телно и лабораториски анализи при увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на животните чии 
производи се користат во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 132/2008), точката I се менува и гласи: 

I. На проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабора-
ториски анализи подлежат сите пратки на: 

- добиточна храна и други производи за исхрана на животни чии производи се користат во исхрана на луѓе, 
по потекло од Кина или со место на испорака од Кина, а кои содржат млеко, млечни производи, соја или про-
изводи од соја. 

- амониум бикарбонат наменет за добиточна храна и други производи за исхрана на животни чии произво-
ди се користат во исхрана на луѓе, по потекло од Кина или со место на испорака од Кина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр. 11-17312/1 

11 декември 2008 година                                           Директор, 
       Скопје                                               Дејан Рунтевски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
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Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


