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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
62. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 27.12.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 12.420 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Желино за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
 
    Бр. 51-7393/16                      Заменик на претседателот 
27 декември 2011 година        на Владата на Република 
         Скопје                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
63. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 27.12.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 12.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Зајас за реализaција на активностите 
предвидени во Акциониот план за чистење на речни 
корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
    Бр. 51-7393/17                      Заменик на претседателот 
27 декември 2011 година        на Владата на Република 
         Скопје                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
64. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 27.12.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 3.990 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Зелениково за реализaција на актив-
ностите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
    Бр. 51-7393/18                      Заменик на претседателот 
27 декември 2011 година        на Владата на Република 
         Скопје                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
65. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 27.12.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 18.000 литри дизел 

гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Зрновци за реализaција на активно-
стите предвидени во Акциониот план за чистење на 
речни корита во Република Македонија во 2012 година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
    Бр. 51-7393/19                      Заменик на претседателот 
27 декември 2011 година        на Владата на Република 
         Скопје                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
66. 

Врз основа на член 88 од  Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 27 декември 2011 година, до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИK НА 
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИ-
ЛИШТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ „ЛАЗАР  

ЛИЧЕНОСКИ“-СКОПЈЕ  
1. Драгомир Митев се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор - претставник на основачот 
на Државното средно училиште за применета уметност 
„Лазар Личеноски“- Скопје, поради истек на мандатот 
за кој е именуван. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 
основачот на Државното средно училиште за примене-
та уметност „Лазар Личеноски“- Скопје се именува Ад-
нан Мемед. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
   
     Бр. 22 – 8409/1           Претседател на Владата 
27 декември 2011 година  на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
67. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011 и 51/2011 ) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27 декември  2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН – ПРЕТ-
СТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  

„ИДНИНА“ – СКОПЈЕ 
 
1. Момир Тасевски се разрешува  од должноста 

член на Училишниот одбор - претставник на основачот 
на Посебното  основно училиште „Иднина“ – Скопје. 

2. За член на Училишниот одбор - претставник на 
основачот на Посебното  основно училиште „Иднина“ 
– Скопје се именува Халил Минуш. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 22 – 8410/1          Претседател на Владата 
27 декември 2011 година  на Република Македонија, 
          Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
68. 

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на  
27 декември  2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ 
ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ- СЕНИЌ“-СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор -

претставници на основачот на  Државниот студентски 
дом „Томе Стефановски –Сениќ“ – Скопје, поради 
истек на мандатот  за кој се именувани  се  разрешува-
ат: 

- Иле Донев;  
-Генадие Николовски. 
2. За членови на Управниот одбор -претставници на 

основачот на Државниот студентски дом „Томе Стефа-
новски – Сениќ“ Скопје се именуваат: 

- Себастијан Камил;  
- Салко Куч. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 22 – 8411/1                      Претседател на Владата 
27 декември 2011 година   на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
69. 

Врз основа на член 13 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 
98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 27 декември 2011 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД-
ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛ-
НО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА 

– СКОПЈЕ“ 
 
1. Љупчо Трајчев се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално - фи-
нансиското работење на „Јавното претпријатие Маке-
донска радиодифузија – Скопје“, на негово барање. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално -финансиското работење на „Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се име-
нува Нико Кардула. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
   
     Бр. 22 – 8414/1           Претседател на Владата 
27 декември 2011 година  на Република Македонија, 
          Скопје          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
70. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27 декември 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС 

 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално –финансиско работење на Јавното претприја-
тие за водостопанство „Лисиче “ – Велес  се именува 
Неџиб Потуровиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
     
     Бр. 22 – 8417/1                  Претседател на Владата 
27 декември 2011 година     на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
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71. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27 декември  2011 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-
РИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ“ - ПО - СКОПЈЕ 
 
1. Сенад Рамадан се разрешува од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално – фи-
нансиско работење на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со државните шуми „Македонски шуми“-п.о 
– Скопје. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално – финансиско работење на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со државните шуми „Македон-
ски шуми“ п.о. - Скопје се именува  Џемиле Берат. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
     
     Бр. 22 – 8419/1                   Претседател на Владата 
27 декември 2011 година      на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
72. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 декември 2011 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ  ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ - СКОПЈЕ 

 
 
1. Светлана Петковска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на Јавната установа Завод за згрижување, воспитување 
и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ 
– Скопје. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на Јавната установа Завод за згрижување, вос-
питување и образование на деца и младинци „Ранка 
Милановиќ“ – Скопје се именува Василка Стефанов-
ска. 

3.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
     Бр. 22 – 8420/1                    Претседател на Владата 
27 декември 2011 година  на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

73. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 27 декември 
2011 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАД-
ЗОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ  
ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА 
ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БА-
РАТЕЛИ НА АЗИЛ“ – С.  ВИЗБЕГОВО - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Органот за надзор – претставник на 

основачот на Јавната установа за сместување на лица 
баратели на право на азил „Прифатен центар за барате-
ли на азил“ – с.Визбегово – Скопје се именува Влади-
мир Соколовски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  
    
     Бр. 22 – 8421/1                   Претседател на Владата 
27 декември 2011 година  на Република Македонија, 
          Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМНИЈА 
74. 

Врз основа на член 6-б став 7, од Законот за контро-
ла на извоз  на стоки и технологии со двојна употреба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 
84/07, 158/10 и 136/11) министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И K 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ТРАНЗИТ  НА СТОКИ 
И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА ОД-
НОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОД-
БИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗ-
ВОЛА ЗА ТРАНЗИТ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

СО ДВОЈНА УПОТРЕБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради  недонесување на решение 
за издавање на  дозвола за транзит на стоки и техноло-
гии со двојна употреба односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за издавање на дозвола за 
транзит на стоки и технологии со двојна употреба во 
рокот утврден во член 6-б став (3) од Законот за кон-
трола на извоз  на стоки и технологии со двојна упо-
треба . 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 
на образец: ,,Барање заради недонесување на решение 
за издавање на дозвола за транзит на стоки и техноло-
гии со двојна употреба односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за издавање на дозвола за 
транзит на стоки и технологии со двојна употреба’’, во 
А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и  е со-
ставен дел на овој правилник. 

Член 3 
Овој  правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
       Бр. 11-8679/2 
декември 2011 година                Министер за економија,  
           Скопје                  Ваљон Сраќини, с.р. 
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75. 

Врз основа на член 8 став 23, од Законот за контрола на извоз  на стоки и технологии со двојна употреба 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07, 158/10 и 136/11), министерот за економија, до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И K 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ  НА СТОКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА 

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА 

 

Член 1 

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

дозвола за извоз, односно дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба односно за-

ради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за извоз, односно дозвола за 

брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба во рокот утврден во член 8 став (21) од Законот 

за контрола на извоз  на стоки и технологии со двојна употреба . 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: ,,Барање заради недонесување на решение 

за дозвола за извоз, односно дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба односно 

заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за извоз, односно дозвола 

за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба’’, во А4 формат во бела боја, кој е даден во 

Прилог и  е составен дел на овој правилник. 

Член 3 

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

ка Македонија “. 

 

       Бр. 11-8679/2 

декември 2011 година                                 Министер за економија,  

           Скопје                                  Ваљон Сраќини, с.р. 
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76. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за процена 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
115/10 и 158/11), министерот за економија  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРО-
ЦЕНУВАЧ ЗА ПРОЦЕНА НА ТРГОВСКО ДРУШ-
ТВО, ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ И ДРУГИ ПРАВНИ  

ЛИЦА 
 
1. Со оваа програма, се пропишуваат темите за кои 

се полага стручен испит за проценувач за процена на 
трговско друштво, јавно претпријатие и други правни 
лица. 

2. Програмата за полагање стручен испит за проце-
нувач за процена на трговско друштво, јавно претпри-
јатие и други правни лица се состои од: 

 
I. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 
1. Поим и видови на нафинансиски извештаи 
1.1. Биланс на состојба 
1.2. Билнас на успех  
1.3. Извештај за промени во капиталот 
1.4. Извештај за готовински текови 
1.4.1. Изготвување на Извештај за готовински тек 
1.4.2.  Анализа на Извештај за готовински тек 
1.4.3.  Нето-оперативна добивка по оданочување 
1.4.4.  Слободен готовински тек 
 
II.  ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 
1. Примена на финансиската анализа 
2. Постапка на финансиска анализа 
3. Рацио анализа 
3.1. Показатели на ликвидноста 
3.2. Показатели на активноста 
3.3. Показатели на задолженоста 
3.4. Показатели на профитабилноста 
3.5. Показатели на пазарна вредност 
4. Дипон  анализа  
III.  ВРЕМЕНСКА ВРЕДНОСТ НА ПАРИТЕ 
1. Поим и значење 
2. Дисконтирање 
3. Пресметка на идна вредност 
4. Вкаматување 
5. Пресметка на сегашна вредност 
6. Утврдување на дисконтна стапка 
7. Примена на концептот на временска вредност на 

парите 
7.1. Сегашна вредност на непрекинати ануитети 
7.2. Сегашна вредност на растечки, непрекинат пер-

иодичен износ 
7.3. Пресметка на големина на депозитот 
8. Примена на компјутерски програмски јазик 

EXCEL во пресметка на дисконтиран готовински тек 
 
IV. ДОЛГОРОЧНО ФИНАНСИСКО ОДЛУЧУВА-

ЊЕ 
1. Карактеристики на ефикасноста на капиталните 

вложувања 
2. Постапка на планирање на капиталните вложува-

ња 
3. Компоненти на процесот на инвестициско вложу-

вање 
3.1. Животен век на инвестицијата и нејзини проек-

ции 

3.2. Готовински текови 
3.3. Третман на амортизацијата 
3.4. Инвестиции во постојани и трајни обртни 

средства 
3.5. Примена на принципот на инкременталност 
3.6. Утврдување на дисконтна стапка 
3.7. Третман на инфлацијата 
4. Примена на готовински текови за оценка на инве-

стициски проекти  
4.1. Нето-сегашна вредност и резидуална вредност 

на капиталот 
4.2. Оценка на рентабилноста на проектот  
5. Критериуми за оценка на инвестициони проекти 
6. Период на враќање на инвестиција 
7. Просечна стапка на принос 
8. Нето – сегашна вредност  
9. Интерна стапка на рентабилност 
10. Долгорочни вложувања и ризик 
 
V. ЦЕНА (ТРОШОК) НА КАПИТАЛ 
1. Определување на очекувана стапка на принос ка-

ко основа на цената на капиталот 
2. Цена на долгот 
3. Цена на капиталот на приоритетни акции 
4. Цена на капиталот од обични акции 
5. Примена на  SARM  методот 
6. Гордонов модел (константна стапка на раст) 
7. Метод на надградување 
8. Цена на капиталот од интерни извори (акумули-

рана добивка) 
9. Утврдување на просечна цена на капиталот  
 
VI. МЕТОДИ НА ПРОЦЕНА 
1. Концепт на проценка на капиталот на трговските 

друштва, јавните претпријатија и други правни лица 
2. Прописи од областа на трговските друштва, јав-

ните претпријатиа и процената 
3. Методолошки пристап 
- Статички пристап во процената – Метод на коре-

гирана книговодствена вредност 
- Приходни методи на процена на капиталот  
4. Фактори кои влијаат врз вредноста на капиталот 
5. Определеување на дисконтен фактор  
6. Извештај за процена 
3. Литературата за подготовка за полагање на 

стручниот испит за проценувач за процена на трговско 
друштво, јавно претпријатие и други правни лица е да-
дена во Прилог кој е составен дел на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „ Службен весник на Репуб-
лика Македонија„ 

 
       Бр. 15-10276/2 
27 декември 2011 година           Министер за економија,  
           Скопје                 Ваљон Сраќини, с.р. 

          
ПРИЛОГ 

 
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА  ЗА ПОДГОТОВКА НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ: 
- Закон за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ број 115/10 и 158/11) 
- Закон за трговските друштва („Службен весник на 

Република Македонија“ број 28/04, 84/05,71/06, 25/07, 
87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10 и 24/11) 
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- Закон за јавни претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 
22/07 и 83/09) 

- Финансиски менаџмент, Сашо Арсов, Економски 
факултет Скопје, 2007 

__________ 
 
77. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за процена 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
115/10 и 158/11), министерот за економија  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРО-
ЦЕНУВАЧ ЗА ПРОЦЕНА НА МАШИНИ И ОПРЕМА 

 
1. Со оваа програма се пропишуваат темите за кои 

се полага стручен испит за проценувач за процена на 
машини и опрема. 

2. Програмата за полагање стручен испит за проце-
нувач за процена на машини и опрема се состои од: 

 
I. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И АМОРТИЗАЦИ-

ЈА  НА МАШИНИ И ОПРЕМА 
1. Поим и видови на на финансиски извештаи 
1.1 Биланс на состојба 
1.2 Биланс на успех  
1.3 Извештај за промени во капиталот 
1.4 Извештај за готовински текови 
2. Амортизација 
2.1 Пресметка на амортизацијата 
2.2 Определување на сметководствена вредност на 

машините и опремата 
 
II. КОНЦЕПТ НА СЕГАШНА ВРЕДНОСТ  
1. Поим и значење 
2. Дисконтирање 
3. Пресметка на идна вредност 
4. Вкаматување 
5. Пресметка на сегашна вредност 
6. Утврдување на дисконтна стапка 
7. Примена на концептот на временска вредност на 

парите 
7.1 Сегашна вредност на непрекинати ануитети 
7.2 Сегашна вреднсот на растечки, непрекинат пер-

иодичен износ 
7.3 Пресметка на големина на депозитот 
8. Примена на комјутерски програмски јазик 

EXCEL  во пресметка на дисконтиран готовински тек 
 
II. ДОЛГОРОЧНО  ИНВЕСТИЦИОНО ОДЛУЧУ-

ВАЊЕ 
 1. Карактеристики на ефикасноста на капиталните 

вложувања 
2. Постапка на планирање на капиталните вложува-

ња 
3. Компоненти на процесот на инвестициско вложу-

вање 
3.1 Животен век на инвестицијата и нејзини проек-

ции 
3.2 Готовински текови 
3.3 Третман на амортизацијата 

3.4 Инвестиции во постојани и трајни обртни средс-
тва 

3.5 Примена на принципот на инкременталност 
3.6 Утврдување на дисконтна стапка 
3.7 Третман на инфлацијата 
4. Примена на готовински текови за оценка на инве-

стициски проекти  
4.1 Нето-сегашна вредност и резидуална вредност 

на капиталот 
4.2 Оценка на рентабилноста на проектот  
5. Критериуми за оценка на инвестициони проекти 
6. Период на враќање на инвестиција 
7. Просечна стапка на принос 
8. Нето – сегашна вредност  
9. Интерна стапка на рентабилност 
10. Долгорочни вложувања и ризик 
 
IV.  ЦЕНА  НА КАПИТАЛ 
1. Определување на очекувана стапка на принос ка-

ко основа на цената на капиталот 
2. Цена на долгот 
3. Цена на капиталот  
4. Примена на CAPM - метод 
5. Утврдување на просечна цена на капиталот 

(WACC) 
 
V. МЕТОДИ НА ПРОЦЕНА 
1. Концепт на проценка на машините и опремата  
2. Законска рамка 
3. Методолошки пристап 
- Статички пристап во процената – Метод на коре-

гирана книговодствена вредност 
- Приходни методи на процена на средствата  
4. Фактори кои влијаат врз вредноста на машините 

и опремата 
5. Определеување на дисконтен фактор  
6. Извештај за процена 
3. Литературата за подготовка за полагање на 

стручниот испит за проценувач за процена на машини 
и опрема е дадена во Прилог кој е составен дел на оваа 
програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
       Бр. 15-10276/3 
27 декември 2011 година           Министер за економија,  
           Скопје                 Ваљон Сраќини, с.р. 

 
ПРИЛОГ 

 
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА  ЗА ПОДГОТОВКА НА  

СТРУЧНИОТ ИСПИТ: 
- Закон за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ број 115/10 И 158/11)) 
- Финансиски менаџмент , Сашо Арсов, Економски 

факултет Скопје, 2007 
- IAS 16 (Meѓународен сметководствен стандард 16 

– Машини и опрема) 
- IAS 36 (Meѓународен сметководствен стандард 36 

– Обезвреднување на средствата) 
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78. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за процена 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
115/10 I 158/11), министерот за економија на Републи-
ка Македонија донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 
ПРОЦЕНУВАЧ НА ПОДВИЖЕН ИМОТ 

 
1. Со оваа програма , се пропишуваат темите за кои 

се полага стручен испит за проценувач за процена на 
вредноста подвижен имот. 

2. Програмата за полагање стручен испит за проце-
нувач за процена на вредноста на подвижен имот се со-
стои од: 

 
I. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И АМОРТИЗАЦИ-

ЈА  НА ПОДВИЖЕН ИМОТ 
1. Поим и видови на нафинансиски извештаи 
1.1 Биланс на состојба 
1.2 Билнас на успех  
1.3 Извештај за промени во капиталот 
1.4 Извештај за готовински текови 
2. Амортизација 
2.1 Пресметка на амортизацијата 
2.2 Определување на сметководствена вредност на 

подвижниот имот 
 
II. КОНЦЕПТ НА СЕГАШНА ВРЕДНОСТ  
1. Поим и значење 
2. Дисконтирање 
3. Пресметка на идна вредност 
4. Вкаматување 
5. Пресметка на сегашна вредност 
6. Утврдување на дисконтна стапка 
7. Примена на концептот на временска вредност на 

парите 
7.1 Сегашна вредност на непрекинати ануитети 
7.2 Сегашна вреднсот на растечки, непрекинат пер-

иодичен износ 
7.3 Пресметка на големина на депозитот 
8. Примена на компјутерски програмски јазик 

EXCEL  во пресметка на дисконтиран готовински тек 
 
III. ДОЛГОРОЧНО  ИНВЕСТИЦИОНО ОДЛУЧУ-

ВАЊЕ  
1. Карактеристики на ефикасноста на капиталните 

вложувања 
2. Постапка на планирање на капиталните вложува-

ња 
3. Компоненти на процесот на инвестициско вложу-

вање 
3.1 Животен век на инвестицијата и нејзини проек-

ции 
3.2 Готовински текови 
3.3 Третман на амортизацијата 
3.4 Инвестиции во постојани и трајни обртни средс-

тва 
3.5 Примена на принципот на инкременталност 
3.6 Утврдување на дисконтна стапка 
3.7 Третман на инфлацијата 
4. Примена на готовински текови за оценка на инве-

стициски проекти  
4.1 Нето-сегашна вредност и резидуална вредност 

на капиталот 

4.2 Оценка на рентабилноста на проектот  
5. Критериуми за оценка на инвестициони проекти 
6. Период на враќање на инвестиција 
7. Просечна стапка на принос 
8. Нето – сегашна вредност  
9. Интерна стапка на рентабилност 
10. Долгорочни вложувања и ризик 
 
IV. ЦЕНА  НА КАПИТАЛ 
1. Определување на очекувана стапка на принос ка-

ко основа на цената на капиталот 
2. Цена на долгот 
3. Цена на капиталот  
4. Примена на CAPM - методот 
5. Утврдување на просечна цена на капиталот  
 
VI. МЕТОДИ НА ПРОЦЕНА 
1. Концепт на проценка на подвижниот имот  
2. Прописи од областа на трговските друштва и 

процената 
3. Методолошки пристап 
3.1 Статички пристап во процената – Метод на ко-

регирана книговодствена вредност 
3.2 Приходни методи на процена на средствата  
4. Фактори кои влијаат врз вредноста на подвижни-

от имот 
5. Определеување на дисконтен фактор  
6. Извештај за процена 
3. Литературата за подготовка за полагање на 

стручниот испит за проценувач за процена на вредно-
ста на подвижен имот е дадена во Прилог кој е соста-
вен дел на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
       Бр. 15-10276/4 
27 декември 2011 година           Министер за економија,  
           Скопје                      Ваљон Сраќини, с.р. 
 

 
ПРИЛОГ 

 
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ: 
- Закон за процена („Службен весник ан 

РМ“бр.115/10 и 158/11) 
- Финансиски менаџмент, Сашо Арсов, Економски 

факултет Скопје, 2007 
-  (Meѓународен сметководствен стандард за проце-

на на залихи) 
- IAS 36 (Meѓународен сметководствен стандард 36 

– Обезвреднување на средствата) 
__________ 

79. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за процена 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
115/10 и 158/11), министерот за економија  донесе 

 
П Р О Г  Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕ-
НУВАЧ НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 
 
1. Со оваа програма , се пропишуваат темите за кои 

се полага стручен испит за проценувач за процена на 
индустриска сопственост. 
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2. Програмата за полагање стручен испит за проце-
нувач за процена на индустриска сопственост се состои 
од: 

 
I. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 
1. Поим и видови на нафинансиски извештаи 
1.1 Биланс на состојба 
1.2 Билнас на успех  
1.3 Извештај за промени во капиталот 
1.4 Извештај за готовински текови 
1.4.1 Изготвување на Извештај за готовински тек 
1.4.2 Анализа на Извештај за готовински тек 
1.4.3 Нето-оперативна добивка по оданочување 
1.4.4 Слободен готовински тек 
 
II. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 
1. Примена на финансиската анализа 
2. Постапка на финансиска анализа 
3. Рацио анализа 
1.5 Показатели на ликвидноста 
1.6 Показатели на активноста 
1.7 Показатели на задолженоста 
1.8 Показатели на профитабилноста 
1.9 Показатели на пазарна вредност 
2. Дипон анализа 
 
III. ВРЕМЕНСКА ВРЕДНОСТ НА ПАРИТЕ 
1. Поим и значење 
2. Дисконтирање 
3. Пресметка на идна вредност 
4. Вкаматување 
5. Пресметка на сегашна вредност 
6. Утврдување на дисконтна стапка 
7. Примена на концептот на временска вредност на 

парите 
7.1 Сегашна вредност на непрекинати ануитети 
7.2 Сегашна вреднсот на растечки, непрекинат пер-

иодичен износ 
7.3 Пресметка на големина на депозитот 
8. Примена на компјутерски програмски јазик 

EXCEL  во пресметка на дисконтиран готовински тек 
 
IV. ДОЛГОРОЧНО ФИНАНСИСКО ОДЛУЧУВА-

ЊЕ 
1. Карактеристики на ефикасноста на капиталните 

вложувања 
2. Постапка на планирање на капиталните вложува-

ња 
3. Компоненти на процесот на инвестициско вложу-

вање 
3.1 Животен век на инвестицијата и нејзини проек-

ции 
3.2 Готовински текови 
3.3 Третман на амортизацијата 
3.4 Инвестиции во постојани и трајни обртни средс-

тва 
3.5 Примена на принципот на инкременталност 
3.6 Утврдување на дисконтна стапка 
3.7 Третман на инфлацијата 
4. Примена на готовински текови за оценка на инве-

стициски проекти  
4.1 Нето-сегашна вредност и резидуална вредност 

на капиталот 
4.2 Оценка на рентабилноста на проектот  
5. Критериуми за оценка на инвестициони проекти 
6. Период на враќање на инвестиција 
7. Просечна стапка на принос 
8. Нето – сегашна вредност  
9. Интерна стапка на рентабилност 
10. Долгорочни вложувања и ризик 

V. ЦЕНА (ТРОШОК) НА КАПИТАЛ 
1. Определување на очекувана стапка на принос ка-

ко основа на цената на капиталот 
2. Цена на долгот 
3. Цена на капиталот на приоритетни акции 
4. Цена на капиталот од обични акции 
5. Примена на CAPM методата 
6. Гордонов модел (константна стапка на раст) 
7. Метод на надградување 
8. Цена на капиталот од интерни извори (акумули-

рана добивка) 
9. Утврдување на просечна цена на капиталот   
VI.МЕТОДИ НА ПРОЦЕНА 
1. Концепт на проценка на капиталот на трговските 

друштва, јавните претпријатија и други правни лица 
2. Прописи од областа на трговските друштва, ин-

дустриска сопственост и процената 
3. Методолошки пристап 
3.1 Статички пристап во процената – Метод на ко-

регирана книговодствена вредност 
3.2 Приходни методи на процена на капиталот  
4. Фактори кои влијаат врз вредноста на капиталот 
5. Определеување на дисконтен фактор  
6. Извештај за процена 
3. Литературата за подготовка за полагање на 

стручниот испит за проценувач за процена на инду-
стриска сопственост  е дадена во Прилог кој е составен 
дел на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
       Бр. 15-1027/5 
27 декември 2011 година           Министер за економија,  
           Скопје                            Ваљон Сраќини, с.р. 
 

ПРИЛОГ 
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСПИТ: 
- Закон за процена („Службен весник на Република 

Македонија“ број 115/10 и 158/11) 
- Закон за индустриска сопственост  („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 21/09 и 24/11) 
- Финансиски менаџмент, Сашо Арсов, Економски 

факултет Скопје, 2007 
- IAS 38 – Меѓународен сметководствен стандард 

38 – нематеријални средства 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
80. 

Врз основа на член 120 став 1 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11 и 51/11), министерот за образование и наука до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕТО (ВО МАТЕРИЈАЛНА И ЕЛЕКТРОНСКА 
ФОРМА) И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА 
НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ И ГЛАВНАТА КНИГА  

НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ  
Член 1 

Во  Правилникот за формата и начинот на водењето 
(во материјална и електронска форма) и содржина на 
матичната книга на запишани студенти и главната кни-
га на дипломирани студенти („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 67/11), во член 14, ставот 1 се 
менува и гласи: 
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„Матичната книга се затвора двапати во текот на 
една академска година. Првото затвoрање е најдоцна 
15 дена по почетокот на академската година, а второто 
најдоцна до 15 февруари секоја година.“ 

По ставот 2 се додаваат шест нови става 3, 4, 5, 6, 7  
и 8 кои гласат: 

„Првото затворање е за сите запишани студенти 
заклучно со последниот рок за запишување во студи-
ската година, а кој рок е утврден со конкурсот и е нај-
касно до почетокот на академската година, за студенти 
кои истовремено студираат на повеќе студиски програ-
ми од различни специјалности и изучуваат дополни-
телни курсеви, за студенти кои побрзо напредуваат во 
студиите, студенти кои ги продолжуваат студиите на 
друга високообразовна установа ако високообразовна-
та установа на која биле запишани престанала да рабо-
ти, студенти кои преминуваат од една на друга високо-
образовна установа, односно од едни на други студи-
ски програми и насоки или во иста  високообразовна 
установа и при тоа ги користат погодностите на кредит 
системот, студенти кои ги продолжуваат студиите што 
ги прекинале под услови определени со статутот на ви-
сокообразовната установа, како и странски студенти. 

По првото затворање на матичната книга, до второто за-
творање на матичната книга високообразовната установа мо-
же да ги запишува само студентите кои истовремено студи-
раат повеќе студиски програми од различни специјалности и 
изучуваат дополнителни курсеви, студентите кои побрзо на-
предуваат во студиите, студентите кои ги продолжуваат сту-
диите на друга високообразовна установа ако високообра-
зовната установа на која биле запишани престане да работи, 
студентите кои преминуваат од една на друга високообра-
зовна установа, односно од едни на други студиски програми 
и насоки или во иста високообразовна установа и при тоа ги 
користат погодностите на кредит системот, студентите кои 
ги продолжуваат студиите што ги прекинале под услови 
определени со статутот на високообразовната установа,  
странските студенти, како и студенти кои од оправдани при-
чини не успеале да се запишат во матичната книга при први-
от термин на затворање. 

Како оправдани причини од став 4 на овој член по-
ради кои одредени студенти не успеале да се запишат 
во матичната книга во првиот термин на затворање се 
сметаат: болест, за што студентот доставува лекарска 
белешка; смрт на потесен член од семејството, за што 
студентот доставува извод од матичната книга на умре-
ните, незавршена постапка за нострификација на све-
дителства и дипломи стекнати во странство.  

При запишувањето на студентите од ставовите 3 и 
4 на овој член високообразовната установа покрај бро-
јот со кој студентот се запишал ги користи и редните 
броеви за евиденција и бројот на досието од високоо-
бразовната установа од која доаѓа студентот или на ко-
ја исто така е запишан. 

Запишувањето на студентите од ставот 4 на овој 
член е по претходно добиена писмена согласност од 
страна на министерството надлежно за работите на ви-
сокото образование, за што високообразовната устано-
ва доставува образложено барање со доказ/и.   

Комисија формирана од страна на министерот над-
лежен за работите на високото образование оценува да-
ли барањето од став 7 на овој член е основано.  Коми-
сијата е составена од три члена од кои два члена се од 
Државниот просветен инспекторат и еден член е од ми-
нистерството надлежно за работите на високото обра-
зование. 

Ставовите  3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 9, 10, 
11, 12, 13 и 14. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
        Бр. 19-8306/2                                   Министер, 
28 декември 2011 година            м-р Панче Кралев, с.р. 
             Скопје 

_________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

81. 
Врз основа на член 22 - a став (2) од Законот за 

управување со батерии и акумулатори и отпадни бате-
рии и акумулатори („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.140/10, 47/11 и 148/11), министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА  БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-
СТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУ-
МУЛАТОРИ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВА-
ЊЕ  НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ-
ТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУ-
ВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето заради неиздавање на дозвола за 
постапување со отпадни батерии и акумулатори, од-
носно заради недонесување на решение за одбивање на 
барањето за издавање на дозвола за постапување со от-
падни батерии и акумулатори   во рокот утврден во 
член 22-а став (1) од Законот за управување со батерии 
и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува 
на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 
постапување со отпадни батерии и акумулатори, од-
носно заради недонесување на решение за одбивање на 
барањето за издавање на дозвола за постапување со от-
падни батерии и акумулатори “ во формат А-4 во бела 
боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-
сто за број и датум на барањето, во средишниот дел на-
зив на барањето, назив на правното лице односно име и 
презиме на физичкото лице - подносител на барањето, 
седиште на правното лице односно адреса на физичко-
то лице – подносител на барањето, краток опис поради 
што се поднесува барањето и место за потпис на под-
носителот на барањето. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 07-11503/1 
26 декември  2011 година                    Министер, 
         Скопје                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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82. 
Врз основа на член 23 - a став (2) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, 47/11 и 148/11), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-

СТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВА-

ЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 

СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за по-

стапување со отпадни батерии и акумулатори, односно заради недонесување на решение за одбивање на бара-

њето за издавање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори во рокот утврден во член 23 - 

а став (1) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпадни батерии и акумулатори односно заради недонесување на решение за одбивање на ба-

рањето за издавање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори  “ , во формат А-4 во бела 

боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот 

на барањето. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 07-11504/1 

26 декември  2011 година                                     Министер, 

         Скопје                                                    Абдилаќим Адеми, с.р. 
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83. 
Врз основа на член 42-a став (2) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, 47/11 и 148/11), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ АКТ ЗА НЕВРШЕЊЕ  

ИЗБОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување одлука за рас-

поредување на средствата односно заради  недонесување акт за не вршење избор во рокот утврден во член 42 

став (4) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на одлука 

за распоредување на средствата односно заради недонесување акт за не вршење избор“,  во формат А-4 во 

бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум , во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот 

на барањето. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 07-11505/1 

26 декември  2011 година                                      Министер, 

         Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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84. 

Врз основа на член 24- a став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.161/09, 17/11, 47/11и 136/11), министерот за животна средина и про-

сторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-

СТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА 

ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД  

ПАКУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпад од пакување, односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за изда-

вање на дозвола за постапување со отпад од пакување во рокот утврден во член 24-а став (1) од Законот за 

управување со пакување и отпад од пакување.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпад од пакување односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за изда-

вање на дозвола за постапување со отпад од пакување“ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме 

на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице 

– подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на 

подносителот на барањето. 

 

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

      Бр. 07-11506/1 

26 декември  2011 година                                     Министер, 

         Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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85. 

Врз основа на член 21 - a став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.161/09, 17/11, 47/11и 136/11), министерот за животна средина и простор-

но планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПО-

СТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА 

ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД  

ПАКУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за по-

стапување со отпад од пакување односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за издавање 

на дозвола за постапување со отпад од пакување   во рокот  утврден во член 22-а став (1) од Законот за управу-

вање со пакување и отпад од пакување.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола за 

постапување со отпад од пакување односно заради недонесување решение за одбивање на барањето за издава-

ње на дозвола за постапување со отпад од пакување “ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е со-

ставен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице– подносител на барањето, краток опис 

поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето. 

 

Член 3 

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

Македонија“. 

 

      Бр. 07-11507/1 

26 декември  2011 година                                       Министер, 

         Скопје                                                  Абдилаќим Адеми, с.р. 
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86. 

Врз основа на член 43-a став (2) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.161/09, 17/11, 47/11 и 136/11), министерот за животна средина и про-

сторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕУТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА РАС-

ПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАTA ОДНОСНО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ  АКТ ЗА НЕВРШЕЊЕ 

ИЗБОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неутврдување предлог за рас-

поредување на средствата, односно заради недонесување акт за не вршење избор во рокот утврден  во член 43 

став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неутврдување предлог за 

распоредување на средствата односно   недонесување акт за не вршење избор “ во формат А-4 во бела боја, 

кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ме-

сто за број и датум , во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот 

на барањето. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 07-11508/1 

26 декември  2011 година                                       Министер, 

         Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

87. 
Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008 и 57/2010) и врз основа 
на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија на седница-
та одржана на ден 6.12.2011  година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМ ЗА РАНГИРАЊЕ НА 
СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ  
ФОНД („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“ БР. 27/2010) 
 

Член 1 
Во член 3 став 1 од Правилникот за критериумот за 

рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски  
фонд по зборот “биде” буквата “А” се заменува со збо-
ровите “најмалку БББ-”.   

Во член 3 ставот 2 се менува и гласи: 
“(2) Доколку субдепозитарната банка не го одржува 

рејтингот во ниту една од кредитните рејтинг агенции 
од став 1 на овој член, депозитарната банка во рок од 
90 дена избира нова субдепозитрана банка.”.   

 
Член 2 

Во член 4 од Правилникот по зборот “рејтинг” бу-
квата “А” се заменува со зборовите “најмалку БББ-”. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија”. 
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да 
важи Правилникот за измеување и дополнување на 
правилникот за критериум за рангирање на субдепози-
тарна банка на инвестициски фонд („Службен весник 
на РМ“ бр. 147/2011). 

 
      Бр. 01-2701/2           Комисија за хартии од вредност           
6 декември 2011 година     на Република Македонија  
         Скопје              Претседател,  
               Марина Наќева - Кавракова, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
88. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за трговија на големо со железо, метали 
и метални руди „МАСТЕР УКРАИН“ ДОО експорт – 
импорт - Скопје, за издавање на  лиценца за вршење на 
енергетска дејност Трговија со природен гас, на седни-
цата одржана на 30.12.2011 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. На Друштвото за трговија на големо со железо, 

метали и метални руди „МАСТЕР УКРАИН“ ДОО екс-
порт – импорт - Скопје, му сe издава лиценца за врше-
ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со при-
роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетска дејност трговија со природен гас “ кој 
што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Уп1 Бр. 11-88 
30  декември 2011 година                     Претседател, 
       Скопје                                      Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1  

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија на големо со железо, метали и 

метални руди МАСТЕР УКРАИН ДОО експорт – им-
порт – Скопје, Ул. Франклин Рузвелт бр.63а, Скопје, 
Република Македонија,  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со природен гас  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 декември 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 декември 2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ПГ- 15.06.01/11 
 
7. Број на деловниот субјект – 6531393 
          
8. Единствен даночен број – 4057009503699 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  
Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-
мошна продажба на природниот гас на купувачи, од-
носно на други трговци, снабдувачи, производители на 
електрична енергија и/или топлинска енергија, опера-
тори на системите за пренос и дистрибуција на приро-
ден гас или купувачи од странство.  

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за: набавка на природен гас од 
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увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуци-
ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистри-
буција и регулирани услуги, договори со квалификува-
ните потрошувачи и со снабдувачите со природен гас 
на тарифните потрошувачи и договори за транзит низ 
преносниот систем. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со природен гас но-

сителот на лиценцата може да ја врши на целата тери-
торија на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас на квалификуваните потрошувачи и снаб-
дувачите со природен гас на тарифни потрошувачи; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-
цитет и регулирани услуги, во согласност со применли-
вата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за 
пренос и мрежните правила за дистрибуција, за коли-
чините на природен гас кои се обврзал да ги испорача, 
освен ако квалификуваниот потрошувач купува прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги за 
сопствени потреби; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 
ги исполнува условите за квалитет определени со склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 
правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на природен гас; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности.  

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција  

  Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во врска со вршење-
то на дејноста во претходната година (извештај на го-
дина).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавки и продажби на природен гас во текот на 
извештајна година. 

2. Финансиски извештаии :  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

6. бизнис план за тековната година.    
  
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за набавка и договорите за испорака 
на природен гас, склучени со извозникот на природни-
от гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или 
со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи и договорите за транзит низ 
преносниот систем 

- месечни извештаи за испорачани количини на 
природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел 
на оваа лиценца.  

-известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата,  во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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89. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за трговија со технички гас и опрема 
„БАШИНО-ГАС“ извоз-увоз ДООЕЛ - Велес, за изда-
вање на  лиценца за вршење на енергетска дејност Тр-
говија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт- трговија со ТНГ, на седницата 
одржана на 30.12.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО ТЕЧЕН  

НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На Друштвото за трговија со технички гас и 

опрема „БАШИНО-ГАС“ извоз-увоз ДООЕЛ - Велес,  
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас 
(ТНГ).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт- трговија со ТНГ, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ кој 
што е составен дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.                             
     Уп1 Бр. 11-89 
30  декември 2011 година                     Претседател, 
       Скопје                                      Димитар Петров, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 

ТРГОВИЈА СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со технички гас и опрема „БА-

ШИНО-ГАС“ извоз-увоз ДООЕЛ - Велес, со седиште 
на ул.Долно маало бр.5, Башино село - Велес, Републи-
ка Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен 
гас ( ТНГ).   

3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 декември 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 декември 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 36.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 5581028 
 
8. Единствен даночен број – 4004001112589 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со 
течен нафтен гас (ТНГ). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на трговија 
со течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продаж-
ба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
3 резервоара со волумен од по 50м3  во сопственост на 
Славица Митревска од Велес закупен од страна на 
Друштво за трговија со технички гас и опрема БАШИ-
НО-ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со течен нафтен гас (ТНГ), кои во секое време треба да 
ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките 
услови за вршење на дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира течен нафтен гас (ТНГ), со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата со течен нафтен гас (ТНГ). 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на те-
чен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по 
настаната промена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија со течен нафтен гас (ТНГ), носи-

телот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со течен 

нафтен гас (ТНГ); 
- обезбеди течен нафтен гас (ТНГ) со кој врши трго-

вија да ги исполнува пропишаните норми за квалите-
тот; 
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- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со течен нафтен гас (ТНГ),  заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени 

сметки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен 

извештај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на течен нафтен гас (ТНГ), 
во текот на извештајна година, презентирани согласно 
Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца,  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на течен нафтен гас 
(ТНГ), презентирани согласно Табелата 1, која е соста-
вен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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90. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВЕТЕРИНАРНО - ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СЕМЕ ЗА ВЕШ-
ТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЕМБРИОНИ И ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕН-
ЦИЈА, УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА КАДАРОТ, ПРОСТОРИИТЕ, ОПРЕМАТА И ИНСТРУМЕНТИ-
ТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТИМОВИТЕ ЗА ЕМБРИОТРАНСФЕР КА-
КО И ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ НА СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦЕ 

КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ (*) 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
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        Бр. 21-1635/4 
30 декември 2011 година                       Директор,  
           Скопје                             Дејан Рунтевски, с.р. 

Влегување во сила 

  „Службен  
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91. 
Врз основа на член 29 став (5), член 30 став (4), 

член 32 став (3), член 35 став (4), член 37 став (3) и 
член 38 став (5) од Законот за заштита и благосостојба 
на животните („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 113/07 и 136/11), директорот на агенцијата за 
храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА  
ЖИВОТНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ (∗) 

 
Глава I 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
Со овој правилник се пропишуваат условите кои 

треба да ги запазуваат одговорните лица за чување на 
животните; формата, содржината и начинот на водење 
на патниот дневник; начинот на спроведување на обука 
на вработените, возачите и надзорниците на патување-
то, начинот на издавање, формата и содржината на сер-
тификатот за квалификација на возачите и надзорници-
те на средствата за патен сообраќај; начин и постапка 
за издавање на одобрение за превозници кои вршат 
превоз на животни за кратки патувања и формата и со-
држината на одобрението; начин и постапка за издава-
ње одобрение за превоз на превозници кои вршат пре-
воз на животни за долги патувања и формата и содржи-
ната на одобрението како и начин и постапка за издава-
ње на одобрение за средствата за патен сообраќај наме-
нети за долги патувања и формата и содржината на 
одобрението.  

 
Член  2 

Дефиниции 
(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно 

здравство  и  Законот за заштита и благосостојба на 
животните се применуваат и во овој правилник.  

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1. „ Пловни објекти за превоз на животни во контеј-
нери, возила или железнички вагони“ се пловни обје-
кти кои овозможуваат и поседуваат опрема за да може 
возилата за патен и железнички сообраќај да се натова-
рат и истоварат од истите. 

2. „Пловни објекти за превоз на животни“ се плов-
ни објекти кои се користат или се наменети за превоз 
на домашни копитари или домашни животни од видо-
вите говеда, овци, кози и свињи а се различни од плов-
ните објекти за превоз на животни во контејнери, вози-
ла или железнички вагони. 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на со-
ветот (ЕЦ) Бр. 1/2005 од 22 Декември 2004 година за заштита на 
животните за време на превоз и поврзани операции.  
32005R0001 

3. „Средства за превоз на животни“ се возила за па-
тен сообраќај, превозни средства за железнички соо-
браќај, пловни средства и авиони кои се наменети за 
превоз на животни. 

 
Глава II 

 
Услови кои треба да ги запазуваат одговорните  

лица за чување на животните 
 

Оддел I 
Општи услови за превоз 

 
Член 3 

Подготовки за превоз 
(1) Превоз на животни треба се врши во услови кои 

гарантираат дека животните нема да бидат повредени 
или непотребно да страдаат. Ниту едно животно не 
треба да се превезува доколку не е подготвено за пла-
нираното патување.  

(2) Животни кои не треба да се превезуваат се оние 
кои имаат повреди, патолошки промени или покажува-
ат физиолошка слабост, а особено:  

а) животни кои не можат сами да се движат без бол-
ка или да одат без помош; 

б) животни кои имаат отворена рана во потешка 
форма или пролапсус; 

в) гравидни женки кај кои е одминато повеќе од 90 
% од очекуваниот гестациски период или женки кои се 
породиле во претходната седмица; 

г) новородени младенчиња кај кои папокот не е сеу-
ште заздравен; 

д) свињи помлади од три седмици, јагниња помлади 
од една седмица и телиња помлади од десет дена, 
освен ако не се транспортираат на дестинации покра-
тки од 100 км; 

ѓ) кучиња и мачки помлади од осум недели, освен 
ако не се придружувани од мајката и 

е) животни кои припаѓаат на фамилијата cervidae 
кои имаат млади рогови. 

(3)  Болни или повредени животни се сметаат спо-
собни за превоз  во следните случаи: 

а) животните се незначително повредени или се 
болни и превозот не би им предизвикал дополнително 
страдање, а доколку постои сомнеж, треба да се побара 
совет од доктор по ветеринарна медицина; 

б) експериментални животни кои се транспортираат 
за цели пропишани во одредбите од Правилникот за за-
штита и благосостојба на експериментални животни  и 
доколку болеста или повредата се дел од некоја истра-
жувачка програма; 

в) животните се превезуваат под надзор на доктор 
по ветеринарна медицина, за или по извршениот вете-
ринарно-медицински третман или дијагноза. Ваквиот 
превоз треба да е дозволен само доколку со превозот 
на животните не им се нанесува  непотребно страдање; 
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г) животните биле подложени на ветеринарно меди-
цински постапки поврзани со фармското одгледување 
како што се отстранување на роговите или кастрира-
ње/ојаловување, под услов раните целосно да се заз-
дравени. 

(4)  Ако за време на превозот животните се повре-
дат или кај нив се појават знаци на некоја болест, тие 
треба да се одделат од другите животни и веднаш да 
им се укаже помош односно треба да им се обезбеди 
соодветен ветеринарен третман и доколку е потребно 
веднаш да се заколат и убијат на хуман начин. 

(5) Животните кои се превезуваат не треба да бидат 
под дејство на седативи, освен доколку тоа не е крајно 
неопходно за обезбедување на благосостојба на живот-
ните. Седативите треба да се аплицираат исклучиво 
под надзор на доктор по ветеринарна медицина. 

(6)  Женките од видот говеда, овци и кози кои се во 
лактација, а кои не се придружувани од нивните млади, 
треба да се измолзуваат во интервали не подолги од 12 
часа. 

(7) Одредбите од ставот (2) точки в) и г) на овој 
член не се однесуваат за регистрирани копитари докол-
ку целта на патувањето е да се подобри здравствената 
состојба и благосостојба на животното за време на пар-
тусот, како и за новородени ждребиња придружени од 
регистрирани мајки, доколку во двата случаја животни-
те се постојано придружувани од одговорно лице наз-
начено за нивна грижа во текот на патувањето.  

 
Оддел II 

Услови за превозни средства 
 

Член 4 
Услови кои важат за сите превозни средства 

(1) Превозните средства, контејнерите со сите со-
ставни делови како и придружната опрема треба да би-
дат изградени, конструирани,оддржувани и со нив да 
се управува на начин со кој:  

а) се одбегнува повреда и страдање и се обезбедува 
безбедност на животните; 

б) животните се заштитени од неповолни времен-
ски услови, екстремни температури и од нагли проме-
ни на климатските услови; 

в)  редовно се чистат и се дезинфицираат; 
г) се спречува бегство или паѓање на животните 

надвор од превозното средство и се           обезбе-
дува животните да можат да ја издржат силата на 
инерцијата; 

д) се обезбедува оддржување на квалитетот и кван-
титетот на воздухот соодветно на видот животни кој се 
превезува; 

ѓ) е овозможен пристап до животните за да може да 
се прегледаат и да се третитаат; 

е) подна површина не треба да биде лизгава; 
ж) подна површина го сведува на минимум истеку-

вањето на урина и на фекалии; 
з) се обезбедува осветлување кое има соодветен ин-

тензитет за да се изврши преглед, третман и нега на 
животните во текот на патувањето. 

(2) Во внатрешноста на превозните средства вклу-
чително на секое поединечно ниво, треба да има довол-
но простор со што ќе биде овозможена соодветна вен-
тилација над животните кога тие се во природна стоеч-
ка положба, не попречувајќи го нивното природно дви-
жење. 

(3) Доколку се превезуваат диви животни и  видови 
кои не се домашни копитари или домашни животни од 
видот говеда, овци, кози и свињи, во превозното средс-
тво треба да се присутни следниве документи: 

а) известување кое укажува дека животните се ди-
ви, плашливи или опасни и 

б) пишани упатства за исхрана, напојување и до-
колку е потребна посебна грижа за видот кој се 
превезува. 

(4) Преградите во превозните средства треба да би-
дат доволно силни за да ја издржат тежината на живот-
ните. Целата опремата треба да е конструирана на на-
чин на кој со неа лесно и брзо може да се ракува. 

(5) За прасиња полесни од 10 кг, јагниња полесни 
од 20 кг, телиња помлади од шест месеци и за ждреби-
ња помлади од четири месеци треба да се се обезбеди 
соодветна простирка или соодветен  материјал кој 
обезбедува удобност соодветно на видот, бројот на жи-
вотните кои се превезуваат, времетраењето на патува-
њето и временските прилики. Овој материјал треба да 
обезбеди соодветна апсорпција на урината и на феце-
сот. 

(6) Доколку не е во спротивност со прописите од 
областа на безбедноста на патниците и екипажот, кога 
транспортот на животни се врши со воздухоплов, пло-
вен објект или со железнички вагон и е предвидено да 
трае подолго од три часа, одговорното лице треба да 
има на располагање средство за убивање соодветно за 
видот на животното, и треба да биде соодветно обучен 
да ја изврши задачата ефикасно и на хуман начин.  

 
Член 5 

Дополнителни услови за патен сообраќај  
и железнички превоз 

(1) Превозните средства во кои се превезуваат жи-
вотни треба да се јасно и видливо обележани, означу-
вајќи присуство на живи животни, освен кога животни-
те се транспортираат во контејнери обележани во сог-
ласност со член 8 став (1) од овој правилник. 

(2) Превозните средства за патен транспорт треба 
да поседуваат соодветна опрема за натовар  и истовар 
на животните. 

(3) При формирање на композиција од железнички 
вагони, како и за време на движењето на вагоните тре-
ба да  се преземат мерки на претпазливост за да се од-
бегнат наглите движења и трескање на вагоните во кои 
се превезуваат животните. 

 
Член 6 

Дополнителни услови за пловни објекти за превоз 
на животни во контејнери, возила за патен сообра-

ќај и железнички превоз 
(1) Одговорното лице пред натоварот на животните 

во пловниот објект треба да провери: 
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а)во случај на натовар во затворена палуба дали 
пловниот објект има инсталирано соодветен вештачки 
вентилационен систем со соодветен алармен систем кој 
се активира во случај на дефект, поддржан со соодве-
тен резервен систем за обезбедување на секундарен из-
вор на електрична енергија во случај на дефект и 

б)во случај на натовар на отворена палуба дали има 
обезбедено соодветна заштита од морската вода. 

(2) Превозните средства за патен превоз и желез-
ничките вагони треба да се опремени со доволен број 
на соодветни сигурносни точки кои се позиционирани 
и одржувани на начин кој обезбедува безбедно прицвр-
стување за пловниот објект. Превозните средства за па-
тен превоз и железничките вагони треба да се прицвр-
стат за пловниот објект пред започнување на патување-
то за да се избегне нивно поместување при поаѓањето 
на пловниот објект. 

 
Член 7 

Дополнителни услови за превоз по воздушен пат 
(1) При превоз по воздушен пат животните треба да 

се превезуваат сместени во контејнери или боксови со-
одветни за нивниот вид.  

(2) Животните треба да се превезуваат така што 
што квалитетот на воздухот, температурата и притисо-
кот да се одржуваат во текот на целото патување во со-
одветни вредности за видот животни кој се превезува. 

 
Член 8 

Дополнителни услови за превоз во контејнери 
(1) Контејнерите во кои се превезуваат животни 

треба да бидат јасно и видливо обележани и означени 
за присуство на живи животни. Контејнерот треба да 
има ознака на горниот дел на контејнерот. 

(2) Во текот на превозот и ракувањето, контејнери-
те секогаш треба да се поставени во исправена полож-
ба, не треба да има силни и ненадејни движења или 
тресења на контејнерите. Контејнерите треба да бидат 
соодветно обезбедени и прицврстени за да се спречи 
нивно поместување поради движењето на превозното 
средство. 

(3) Контејнерите со тежина поголема од 50 кг треба 
да се опремени со доволен број соодветно изградени, 
позиционирани и одржувани сигурносни точки, кои 
овозможуваат контејнерите  безбедно да се прикачат и 
зацврстат за превозното средство на кое се товарат. 
Контејнерите треба да се прикачат и обезбедат за пре-
возното средство пред почетокот на патувањето за да 
се спречи нивно поместување поради движењата на 
превозното средство. 

 
Оддел III 

Добра пракса при превоз на животни 
 

Член 9 
Постапки со животните при натовар, истовар  

и манипулација 
(1) Пред започнување на предвиденото патување, 

треба да се превземат соодветни мерки животните кои 
се превезуваат, особено дивите животни да се прилаго-
дат и аклиматизираат на начинот на превоз. 

(2) Во случај кога натоварот или истоварот на жи-
вотните трае повеќе од четири часа, освен за живина, 
потребно е: 

а) да се обезбеди соодветно место и/или опрема со 
цел животните да се нахранат, напојат и држат надвор 
од превозното средство без притоа да се врзуваат и 

б) овие постапки треба да бидат под службен над-
зор на Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-
мошниот текст: Агенцијата), при што ќе се преземаат 
посебни мерки на претпазливост за да се обезбеди до-
бра благосостојба на животните во текот на спроведу-
вање на постапките. 

 
Член 10 

Објекти и постапки 
(1) Објектите за натовар и истовар, вклучувајќи го и 

подот, треба да се дизајнирани, изградени,  одржувани 
и да се употребуваат на начин со што: 

а) ќе се спречат повреди и страдање, се минимизира 
возбудата и вознемиреноста при движењето на живот-
ните и се обезбедува соодветна безбедност на живот-
ните. Површините не треба да бидат лизгави и треба да 
се обезбеди странична заштита за да се спречи бегство 
на животните и  

б) опремата треба редовно да се чисти и се дезин-
фицира. 

(2) Рампите за натовар и истовар на свињи, телиња 
и коњи не треба да имаат  нагиб поголем од  20 степе-
ни односно 36,4 % во однос на хоризонталата, додека 
за говеда и овци, нагибот не треба да биде поголем од 
26 степени и 34 минути односно 50 % во однос на хо-
ризонталата. Кога нагибот е поголем од 10 степени, од-
носно 17,6 % во однос на хоризонталата, рампите треба 
да имаат попречни летви кои обезбедуваат животните 
да се качуваат или да се симнуваат без ризик или поте-
шкотии. 

(3) Платформите кои служат за кревање на горните 
катови од превозното средство треба да имаат соодвет-
ни бариери кои служат да ги заштитат животните од 
паѓање или бегство за време на натоварот или истова-
рот.  

(4) Доколку во исто превозно средство покрај жи-
вотни се превезуваат и други материјали, истите треба 
да се поставени на начин да не предизвикуваат повре-
ди, патење и страв кај животните. 

(5) Во текот на натоварот и истоварот треба да се 
обезбеди осветлување со соодветен интензитет. 

(6) Во случај кога контејнерите натоварени со жи-
вотни се поставуваат едни врз други во превозното 
средство, треба да се преземаат следниве мерки на 
претпазливост: 

а) при превоз на живина, зајаци и крзнени животни 
да се оневозможи урината и фецесот да паѓаат врз жи-
вотните сместени во подолните катови; 

б) да се обезбеди стабилност на контејнерите и 
в) да се обезбеди непречено проветрување. 
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Член 11 
Манипулација со животните 

(1) Постапки кои не  треба да се практикуваат со 
животни се следниве: 

а) удирање или клоцање на животните; 
б) притискање на чуствителните делови од телото 

на начин со кој се предизвикува непотребна болка или 
страдање на животните; 

в) фиксирање на животните со помош на механички 
средства; 

г) кревање или влечење на животните за глава, уши, 
рогови, нозе, опашка, за волна, или постапување на на-
чин кој им предизвикува непотребна болка или страда-
ње; 

д) користење стапови или други направи со остри 
краеви и 

ѓ) намерно  попречување на движењето на живот-
ните кои се тераат или водат. 

(2) Користењето инструменти за електрични шоко-
ви треба да се одбегнува колку што е можно повеќе. 
Овие инструменти треба да се користат само за возрас-
ни говеда и свињи кои одбиваат да се придвижат и са-
мо кога пред нив има доволно слободен простор. Апли-
кацијата на електрошоковите не треба да трае подолго 
од една секунда и треба да се позиционира соодветно 
во мускулатурата од задните екстремитети. Доколку 
животното не реагира, апликацијата на електричните 
шокови не треба да се повторува.  

(3) Сточните пазари или собирните центри треба да 
поседуваат соодветна опрема за фиксирање на живот-
ните која ќе се користи кога тоа е неопходно. Живот-
ните кои не се навикнати да бидат врзани, не треба се 
врзувааат. Животните треба да имаат пристап до вода 
за пиење. 

(4) Животните вклучително и дивите животни не 
треба да се врзуваат за рогови, за носните алки. Нозете 
не треба да бидат заедно врзани. На телињата не треба 
да им се ставаат корпи за уста. Домашните копитари 
постари од осум месеци треба да носат оглав во текот 
на транспортот, освен нескротените коњи. 

(5) Доколку  има потреба животните да се врзат, ја-
жињата, оглавите и другите средства кои се користат 
треба да: 

а) се доволно силни да не се скинат или скршат во 
нормални услови на транспорт; 

б) се конструирани и поставени да им овозможат на 
животните да легнат, јадат и пијат вода непречено и 

в) се направени и да се користат на начин со што се 
избегнува опасноста од давење или повреда на живот-
ните а при итност брзо да можат да се ослободат.  

 
Член 12 

Одделување на животните 
(1) Животните треба да се водат и превезуваат од-

делно во следните случаи: 
а) животните се од различни видови; 
б) животните се со значително различна големина и 

старост; 

в) возрасни расплодни нерези или пастуви; 
г) сексуално зрели мажјаци од женки; 
д) животни со рогови од животни без рогови; 
ѓ) животни кои покажуваат знаци на агресивност 

кон другите животни и  
е) врзани од неврзани животни.  
(2) Одредбите на став (1) точки а), б), в) и д) на овој 

член не се применуваат за животни кои биле одгледу-
вани во исти групи и се навикнати едни на други, во 
случај кога одделувањето би предизвикало вознемире-
ност или доколку се работи за женки кои се придружу-
вани од  своите неодбиени младенчиња. 

 
Член 13 

Услови за време на на превозот 
(1) Минималните подни површини во превозното 

средство треба да се во согласност со одредбите  од 
Глава II од Оддел  VII на овој правилник. 

(2) Домашните копитари освен кобилите кои пату-
ваат со своите ждребиња треба да се превезуваат во ин-
дивидуални боксови кога превозното средство е нато-
варено на пловен објект.  

(3) Копитарите не треба да се транспортираат во во-
зила на повеќе нивоа, освен во случај кога  животните 
се сместени само на најдолното ниво при што не треба 
да има животни на горните нивоа. Минималната вна-
трешна височина на просторот каде се сместени живот-
ните треба да биде најмалку 75 см повисока од гребе-
нот на животното земајки го во предвид највисокото 
животно. 

(4) Нескротени копитари не треба да се превезуваат 
во групи составени од повеќе од четири животни. 

(5) Одредбите на член 11 ставови (3), (4) и (5) и 
член 12 ставови (1) и (2) од на овој правилник се при-
менуваат mutatis mutandis на превозните средства.  

(6) За време на превозот треба да се обезбеди до-
волно вентилација со што ќе бидат задоволени потре-
бите на животните имајќи ги предвид бројот и видот 
животни кои се превезуваат како и очекуваните вре-
менски услови за време на патувањето. Контејнерите 
во превозното средство треба да се постават на начин 
кој не го попречува нивното проветрување. 

(7) За време на превозот на животните треба да им 
се обезбеди вода, храна и можност за одмор, соодветно 
на нивниот вид и старост, во соодветни интервали и 
согласно одредбите од Глава II Оддел V на овој пра-
вилник. Цицачите и птиците треба да се хранат најмал-
ку на секои 24 часа и да се напојуваат најмалку на се-
кои 12 часа. Водата и храната треба да се со добар ква-
литет, а постапките за хранење и поење треба да бидат 
соодветни со што загадувањето ќе се сведе на мини-
мум. Посебно внимание треба да се посвети на живот-
ните да се навикнат на начинот на хранење и на напоју-
вање. 
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Оддел IV 
Дополнителни услови за превоз со пловни објекти 
или пловни објекти кои превезуваат контејнери 

 
Член 14 

Конструкција и опрема на пловни средства за пре-
воз на животни 

(1) Цврстината на боксовите и палубата треба да е 
соодветна на видот животни кои се превезуваат што 
треба да е потврдено за време на изградбата или рекон-
струкцијата на пловниот објект од соодветна институ-
ција  која е одобрена од надлежен орган.   

(2) Одделите кои се предвидени за сместување на 
животните кои се превезуваат треба да бидат опремени 
со систем за вештачка вентилација кој има доволен ка-
пацитет да го промени волуменот на воздухот така да 
се обезбеди: 

a) 40 промени на воздухот на час ако одделот е це-
лосно затворен и ако неговата висина е помала или ед-
наква на 2,30 метри; 

б) 30 промени на воздухот на час ако одделот е це-
лосно затворен и ако неговата висина е поголема од 
2,30 метри и 

в) 75% од вредностите наведени во став (2) точките 
а) и б) на овој член во случај кога одделот е делумно 
затворен. 

(3) Резервите од вода или производствениот капа-
цитет за вода треба да се соодветни на одредбите наве-
дени во од Глава II Оддел VI на овој правилник земајки 
го во предвид максималниот број и видот на животни 
кои се превезуваат како и максималното времетраење 
на предвиденото патување. 

(4) Системот за снабдување со свежа вода треба да 
е во можност да обезбедува непречено свежа вода во 
сите оддели каде се сместени животните и треба да има 
соодвентни поилки кои обезбедуваат дека сите живот-
ни имаат постојан и лесен пристап до свежа вода. Тре-
ба да се има на располагање алтернативен систем за 
снабдување со вода во случај на дефект на главниот си-
стем за снабдување со свежа вода. 

(5) Системот за одвод треба да е со соодветен капа-
цитет за да ги отстрани течностите од боксовите и од 
палубата во сите околности. Цевките за одвод и кана-
лите треба да се влеваат, односно да ги собираат течно-
стите во соодветни резервоари или цистерни од каде 
содржината може да се отстрани со пумпи или на друг 
соодветен начин. Пловниот објект треба да има на рас-
полагање и алтернативни пумпни системи кои ќе се ко-
ристат во случај на дефект на примарниот систем за 
дренажа. 

(6) Одделите за сместување на животните, ходни-
ците и рампите треба да имаат соодветно осветлување. 
Дополнително треба да има инсталирано и светло за во 
случај на итни ситуации и кое работи независно од 
главната електрична мрежа а се вклучува во случај на 
дефект на истата. Персоналот кој се грижи за животни-
те треба да има доволен број на преносливи извори на 
светлина со што ќе се овозможи непречен преглед на 
животните.  

(7) Во деловите од пловниот објект каде се сместе-
ни животните треба да има инсталирано соодветен си-
стем за гасење на пожар. 

(8) Во контролната кабина на пловното средство 
треба да има исталирана опрема за мониторинг, кон-
трола и алармен систем со кои се следи: 

а) вентилацијата; 
б) системот за снабдување со свежа вода и системот 

за дренажа; 
в)осветлување и 
г) продукција на свежа вода доколку за тоа има по-

треба. 
(9) Примарниот извор на енергија треба да е дово-

лен за да обезбеди континуирано снабдување со еле-
ктрична енергија за животните согласно вредностите 
наведени во ставовите (2), (4), (5) и (6) на овој член под 
нормална работа на пловното средство. Секундарниот 
извор на електрична енергија треба да е доволен за да 
обезбеди замена на примарниот извор во непрекинато 
времетраење од три дена. 

 
Член 15 

Снабдување со храна за животни и вода во пловни-
те средства и пловни средства во кои се превезуваат 

контејнери 
Пловните средства или пловни средства во кои се 

превезуваат контејнери за превоз на домашни копитари 
и домашни животни од видовите говеда, овци, кози и 
свињи, за патувања со времетраење подолго од 24 часа, 
треба од моментот на испловување да се обезбедени со 
соодветен материјал за простирка и доволно количес-
тво на храна и вода за да ги исполнат минималните 
дневни потреби за храна и вода на животните како што 
е наведено во Табела 1 дадена во Прилог VI кој е со-
ставен дел од овој правилник вклучително и дополни-
телни 25% од предвидената количина или три дневна 
количина на храна, вода и материјал за простирка. 

 
Оддел V 

Интервали на напојување и на хранење,  
времетраење на патувањето и периоди за одмор 

 
Член 16 

Домашни копитари, домашни животни од видот  
говеда, овци, кози и свињи 

(1) Одредбите  утврдени во овој оддел се однесува-
ат за превоз на домашни копитари, освен за регистри-
рани копитари, домашни животни од видот говеда, ко-
зи, овци и свињи.  

(2) Во случај на воздушен превоз на регистрирани 
копитари, домашни животни од видот говеда, кози, ов-
ци и свињи се применуваат одредбите  утврдени во 
овој оддел. 

(3) Времетраењето на патувањето за животни кои 
припаѓаат на видовите наведени во став (1) од овој 
член не треба да надминува осум часа.  
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(4) Времетраење на патувањето наведено во став (3) 
од овој член може да се продолжи доколку покрај усло-
вите утврдени во овој оддел се исполнети дополнител-
но и условите утврдени во Глава II Оддел VI од овој 
правилник. 

(5) Интервалите за напојување и хранење, време-
траењето на патувањето и периодите за одмор, кога се 
користат возила за патен сообраќај што ги исполнуваат 
условите наведени од став (4) од овој член, треба да 
бидат: 

а) Неодбиени телиња, јагниња, јариња и ждребиња, 
кои се на млечна исхрана, и неодбиени прасиња, треба 
по истекот на  девет часа од  патувањето да добијат 
период за одмор со времетраење од најмалку еден час 
односно доволно време за да им се даде течност и до-
колку е потребно да се нахранат. По истекот на овој 
период за одмор, тие може да продолжат со превозот 
во времетраење од дополнителни девет часа; 

б) Максимално времетраење на превозот кај свињи-
те треба да е 24 часа. За време на наведеното патување 
тие мора постојано да имаат пристап до вода; 

в) Максимално времетраење на превозот кај домаш-
ните копитари треба да е 24 часа. За време на наведе-
ното патување треба да им се дава вода на секои осум 
часа, а доколку е потребно и да се нахранат и 

(г) Другите видови животни од видовите наведени 
во став (1) од овој член по истекот на 14 часа од пату-
вањето треба да добијат период за одмор со времетрае-
ње од најмалку еден час, односно доволно време за да 
им се даде течност и доколку е потребно да се нахра-
нат. По истекот на наведениот период на одмор живот-
ните  може да продолжат со превозот во времетраење 
од дополнителни 14 часа.  

(6) По истекот на наведените времетраења од ста-
вот (5) од овој член, животните треба да се истоварат, 
нахранат и напојат, и да им се обезбеди период на од-
мор во времетраење од најмалку 24 часа. 

(7) Животните не треба да се транспортираат со воз 
доколку максималното времетраење на патувањето го 
надминува времетраењето наведено во став (3) од овој 
член. Во секој случај, времетраењето на патувањето на-
ведено во став (5) од овој член може да се користи до-
колку се исполнети условите од ставовите (4) и став (5) 
на овој член освен условите за периодите за одмор. 

(8) Животните не треба да се транспортираат по во-
ден пат доколку максималното времетраење на патува-
њето ги премине вредностите наведени во став (3) од 
овој член, освен во случај кога се исполнети условите 
пропишани со ставовите (4) и (5) од овој член не земај-
ки ги во предвид наведените периоди за одмор. 

(9) Во случај на превоз на животни со превозни 
средства кои се натоварени на пловни средства без 
притоа животните да се истовараат, истите треба да се 
одморат веднаш по излезот од пловното средство, на 
самото пристаниште или во негова непосредна близи-
на, освен во случаите кога вкупното времетраење на 
патувањето не е подолго од пропишаното времетраење 
во ставовите (3), (4) и (5).  

(10) За да се намали вкупното времетраење на пату-
вањето, времетраењето наведено во ставовите (3), (4), и 
(8) од овој член може да се продолжи за два часа до-
колку со тоа ќе биде достигнато крајното одредиште.  

(11) По исклучок од одредбите на ставовите (4), (5), 
(6), (7), (8), (9) и (10) од овој член, Агенцијата може да 
го ограничи максималното времетраење на патувањето 
на осум часа кое не може да се продолжи за превоз на 
животни наменети за колење директно од местото на 
поаѓање до местото на крајна дестинација. 

 
Член 17 

Други видови животни 
(1) Во случај на превоз на живина, домашни птици 

и домашни зајаци, треба да се  обезбеди соодветна хра-
на и вода во соодветни количества, освен за патување 
кое трае помалку од: 

а) 12 часа несметајки го времето потребно за нато-
вар и истовар и 

 б) 24 часа за пилиња од сите видови, под услов тоа 
да заврши во рок од 72 часа сметајки од     моментот на 
испилувањето. 

(2) Мачки и кучиња кои се превезуваат треба да се 
хранат во интервали пократки од 24 часа, а вода треба 
да им се дава на интервали пократки од осум часа и тоа 
да биде пропратено со јасни пишани упатства за исхра-
ната и напојувањето.  

(3) Другите видови животни, освен оние наведени 
во ставовите (1) и (2) од овој член, треба се превезуваат 
во согласност со претходно припремени пишани упат-
ства во поглед на хранење и напојување во кои треба 
да има наведено и мерки за посебна грижа доколку е  
потребна. 

 
Оддел VI 

Дополнителни услови за сите видови долги патува-
ња на домашни копитари  и домашни животни од  

видот говеда, овци, кози и свињи 
 

Член 18 
Покрив 

Превозното средство треба да има покрив во светла 
боја. Покривот треба да има соодветна топлинска изо-
лација. 

 
Член 19 

Под и простирка 
На животните треба да им се обезбеди соодветна 

простирка или соодветен материјал кој обезбедува 
удобност во поглед на видот, бројот на животни кои се 
транспортираат, времетраењето на патувањето и вре-
менските услови. Квалитетот на простирката треба да 
обезбеди соодветна апсорбција на  урината и фецесот. 

 
Член 20 

Храна за животни 
(1) За време на патувањето превозното средство 

треба да носи доволна количина соодветна добиточна 
храна за животните кои се превезуваат.  Добиточната 
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храна треба да е заштитена од временските услови и од 
контаминација со прашина, гориво, издувни гасови, 
урина и фецес. 

(2) Кога за хранење на животните е предвидено да 
се користи посебна опрема, опремата треба да се транс-
портира со истото превозно средство. 

(3) Кога се користи опрема за хранење, како што е 
наведено во став (2) од овој член, истата треба да биде 
конструирана да може да се прицврстува за превозното 
средство за да се спречи нејзино превртување. Кога 
превозното средство се движи а опремата не се кори-
сти, таа треба да се чува одделно од животните. 

 
Член 21 
Прегради 

(1) Копитарите треба да се превезуваат во одделни 
боксови, освен кобили кои патуваат со своите ждреби-
ња. 

(2) Превозното средство треба да е преградено при 
што на сите животни треба да им се обезбеди лесен 
пристап до вода за напојување. 

(3) Конструкцијата на преградите треба да овозмо-
жува нивно поставување во различни положби, при 
што големината на одделот да може да се приспособи 
на специфичните потреби на превозот како и на видот, 
големината и бројот на животни. 

 
Член 22 

Минимални услови што се однесуваат на некои  
видови животни 

(1) Младите животни од домашни копитари и до-
машни животни од видот говеда и свињи доколку не се 
придружувани од мајката, може да се превезуваат на 
долги патувања доколку:  

а) домашните копитари се постари од четири месе-
ци, со исклучок на регистрирани копитари; 

б) телињата се постари од 14 дена и 
в) свињите се потешки од десет килограми.  
(2) Нескротени коњи не треба да се транспортираат 

на долги патувања.  
 

Член 23 
Снабдување со вода за патен,  железнички транс-
порт и транспорт со контејнери наменети за превоз 

по воден пат 
(1) Превозните средства и контејнерите наменети за 

превоз по воден пат треба да  се обезбедени со доволна 
количина, вода.  одговорното лице за чување на живот-
ните треба да обезбеди вода веднаш кога таа е потреб-
на во текот на патувањето со тоа што  на секое живот-
но ќе му обезбеди непречен пристап до вода. 

(2) Уредите  и опремата за напојување треба да се 
оддржуваат во добра работна состојба и да се проекти-
рани и поставени на начин кој е соодветен на категори-
ите животни за да можат истите да пијат вода во само-
то возило. 

(3) Вкупниот капацитет на резервоарите за вода за 
секое превозно средство треба да  изнесува најмалку 
1,5 % од неговиот максимален корисен товар. Резерво-

арите за вода треба да се конструирани на начин да мо-
же по секое патување лесно да се испразнат и да се ис-
чистат. Резервоарите за вода треба да се опремени со 
систем кој овозможува визуелна проверка на количина-
та на вода во нив. Тие треба да се поврзани со уредите 
за пиење во превозното средство и да се одржуваат во 
добра работна состојба. 

(4) Одредбите на ставот (3) од овој член не се одне-
суваат на контејнери наменети за превоз на животни по 
морски пат доколку водата за напојување се користи од 
резервоарите за вода од истото пловно средство во кое 
се натоварени контејнерите.  

 
Член 24 

Вентилација и мониторинг на температурата во 
превозните средства наменети за патен превоз 
(1) Системите за вентилација на превозните средс-

тва треба да се проектирани, конструирани и да се одр-
жуваат на начин кој овозможува во секој момент на па-
тувањето, без оглед дали превозното средство стои или 
се движи, температурата во просторот каде се сместени 
животните да се оддржува во вредности од 50С до 
300С со толеранција од +/- 50С, во зависност од надво-
решната температура. 

(2) Системот за вентилација треба да обезбеди рам-
номерна дистрибуција на свеж воздух насекаде во про-
сторот каде што се сместени животните, со минимален 
проток на воздух со номинален капацитет од 
60m3/h/KN. Системот за вентилација треба да може да 
работи најмалку четири часа независно од работата на 
моторот на возилото.  

(3) Превозните средства за патен патен сообраќај 
треба да се опремени со систем за следење на темпера-
турата, како и со систем за регистрација и чување на 
тие податоци. Сензорите треба да се сместени во дело-
вите од превозното средство каде се сместуваат живот-
ните, кои во зависност од неговиот дизајн и натоваре-
ност, се очекуваат најлоши климатски услови. Сниме-
ните податоци треба да се заведени со датум и истите 
треба да се достапни на увид на Агенцијата. 

(4) Превозните средства за патен сообраќај треба да 
се опремени со алармни системи кои ќе го предупредат 
возачот кога температурата во одделите каде што се 
сместени животните ќе постигне максимална или ми-
нимална граница. 

 
Член 25 

Систем за навигација 
Превозните средства за патен сообраќај треба да 

поседуваат соодветен систем за навигација кој овозмо-
жува снимање и добивање информации како што е да-
дено во патниот дневник од Прилог I Дел 4 на овој пра-
вилник. Превозните средства треба да се опремени и со 
систем на снимање на информации кога рампата за 
истовар и натовар на превозното средство била отворе-
на или затворена. 
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Оддел VII 
Минимални подни површини во превозните  

средства 
 

Отсек I 
Домашни копитари 

 
Член 26 

Превоз со железница, превоз по патишта, превоз по 
воздушен пат и превоз по вода 

(1) Доколку превозот на животните се врши со же-
лезница,  минималната подна површина треба да биде 
во согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 
2 на овој правилник. 

(2) Доколку превозот на животните се врши по па-
тишта, минималната подна површина треба да биде во 
согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 3 
на овој правилник. 

(3) Доколку превозот на животните се врши по воз-
душен пат, минималната подна површина треба да би-
де во согласност вредностите дадени во Прилог VI Та-
бела 4 на овој правилник. 

(4) Доколку превозот на животните се врши по во-
да, минималната подна површина треба да биде во сог-
ласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 5 на 
овој правилник. 

 
Отсек II 

Превоз на животни од видот говеда 
 

Член 27 
Превоз со железница, превоз по патишта, превоз по 

воздушен пат и превоз по вода 
(1) Доколку превозот на животните се врши со же-

лезница,  минималната подна површина треба да биде 
во согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 
6 на овој правилник. 

(2) Доколку превозот на животните се врши по па-
тишта, минималната подна површина треба да биде во 
согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 7 
на овој правилник. 

(3) Доколку превозот на животните се врши по воз-
душен пат, минималната подна површина треба да би-
де во согласност вредностите дадени во  Прилог VI Та-
бела 8 на овој правилник. 

(4) Доколку превозот на животните се врши по во-
да, минималната подна површина треба да биде во сог-
ласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 9 на 
овој правилник. 

 
Член 28 

За гравидните говеда треба да се обезбеди 10% по-
веќе простор од просторот пропишан во членот 27 од 
овој правилник. 

 
Отсек III 

Превоз на животни од видот овци и кози 
 

Член 29 
Превоз со железница, превоз по патишта, превоз  

по воздушен пат и превоз по вода 
(1) Доколку превозот на животните се врши со же-

лезница,  минималната подна површина треба да биде 
во согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 
10 кој на овој правилник. 

(2) Доколку превозот на животните се врши по па-
тишта, минималната подна површина треба да биде во 
согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 11 
на овој правилник. 

(3) Доколку превозот на животните се врши по воз-
душен пат, минималната подна површина треба да би-
де во согласност вредностите дадени во Прилог VI Та-
бела 12 на овој правилник. 

(4) Доколку превозот на животните се врши по во-
да, минималната подна површина треба да биде во сог-
ласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 13 на 
овој правилник. 

 
Отсек IV 

Превоз на животни од видот свињи 
 

Член 30 
Превоз со железница и по патишта 

(1) Свињите во превозното средство треба да можат 
да легнат и да се исправат во својата природна полож-
ба. За да се исполнат овие минимални услови, густина-
та на животните со телесна маса од околу 100 kg не би 
требало да надминува 235 kg/m2.  

(2) Во зависност од расата, големината и физичката 
состојба на свињите минималната пропишана површи-
на може да се зголеми. Во зависност од метеоролошки-
те услови и времетраењето на патувањето потребно е 
зголемување на подната површина од 20 %. 

 
Член 31 

Превоз по воздушен пат 
(1) Густината на животните треба да биде релатив-

но висока за да се спречат повреди при полетување и 
слетување или во случај на турбуленции, при што 
истовремено животните треба да имаат доволно про-
стор за да легнат. Пре донесувањето на одлука за гу-
стината на животните треба да се земат предвид вре-
менските услови, вкупното времетраење на патувањето 
и времето на пристигнување на дестинацијата.  

(2) Минималната подна површина треба да биде во 
согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 14 
на овој правилник. 

 
Член 32 

Превоз по вода 
Минималната подна површина треба да биде во 

согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 15 
на овој правилник. 

 
Отсек V 

Превоз на животни од видот живина 
 

Член 33 
Густини кои треба да се применуваат при превоз  

на живина во контејнери 
Минималната подна површина треба да биде во 

согласност вредностите дадени во Прилог VI Табела 16 
на овој правилник. 

 
Глава III 

Патен Дневник 
 

Член 34 
Патен дневник за превоз на животни при долги 

патувања 
(1) Одредбите од овој член се однесуваат на сите 

долги патувања кои се одвиваат на територијата на Ре-
публика Македонија вклучително и на долги патувања 
од увоз или при извоз на животни. 
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(2) Лицето одговорно за превозот, пред започнува-
ње на долгото патување на животни, треба да изработи 
патен дневник во согласност со одредбите од овој член 
и истиот да го завери со печат и да ги потпише сите 
страни од патниот дневник.  

(3) Патниот дневник  се состои од: 
а) Дел 1-Планирање; 
б) Дел 2-Место на поаѓање; 
в) Дел 3-Крајна дестинација; 
г) Дел 4-Изјава на превозникот и 
д) Дел 5-Извештај за неправилност. 
(4) Формата и содржината на обрасците за деловите 

од патниот дневник од став (3) на овој член се дадени 
во Прилог I на овој правилник. Страниците од обрас-
ците на патниот дневник треба да се спојат заедно. 
Патниот дневник се изготвува на македонски и англи-
ски јазик. 

(5) Организаторот на превозот на животни треба: 
а) да го обележи секој патен дневник со единствен 

број за идентификација; 
б) да испрати еден потпишан примерок од Дел 1 од 

патниот дневник, кој треба да е соодветно пополнет, 
освен во делот каде треба да се наведе бројот на вете-
ринарниот сертификат до надлежниот орган во местото 
на поаѓање најмалку два работни дена пред денот на 
поаѓање на начин дефиниран од надлежниот орган; 

в) да ги исполни инструкциите дадени од надлеж-
ниот орган согласно член 36 од Законот за заштита и 
благосостојба на животните. 

г) да обезбеди дека пред започнување на долгото 
патување, патниот дневник е заверен со печат од над-
лежниот орган согласно член 36 од Законот за заштита 
благосостојба на животните ид) да обезбеди дека пат-
ниот дневник ги придружува животните во текот на па-
тувањето до крајната дестинација или, во случај на из-
воз, најмалку до граничниот премин. 

(6) Одговорните лица за чување на животните во 
местото на поаѓање, и во случај кога крајната дестина-
ција е на територијата на Република Македонија одго-
ворните лица за чување на животните на крајната де-
стинација, треба да  ги пополнат и ги потпишат соод-
ветните делови од патниот дневник. Истите треба да го 
известат надлежниот орган за било какви отстапки во 
поглед на усогласеност со одредбите од Законот за за-
штита благосостојба на животните и овој правилник, 
користејќи го примерокот од делот 5 од патниот днев-
ник кој е даден во прилог I на овој правилник колку 
што е можно поскоро. 

(7) Во случај кога местото на крајната дестинација е 
лоциран на територијата на Република Македонија, од-
говорните лица во местото на крајната дестинација тре-
ба да го чуваат патниот дневник, освен Делот 4, нај-
малку три години од датумот на пристигнување на 
крајната дестинација.  

(8) Патниот дневник треба да се достави на увид на 
Агенцијата по нејзино барање.  

(9) Во случај кога патниот дневник се пополнува на 
територијата на Република Македонија, превозникот 
треба да го пополни и го потпише Дел 4 од патниот 
дневник. 

(10) Во случај на извоз, превозниците се должни да 
му го достават на увид патниот дневник  на официјал-
ниот ветеринар на граничниот премин.  

(11) Превозникот наведен во Делот 3 од патниот 
дневник  треба да чува: 

(а) примерок од целосно пополнет патен дневник; 
(б)соодветен евидентен лист или отпечатен приме-

рок, согласно одредбите од законот за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работниции 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај   

(12) Документите наведени во став (9) на овој член 
треба да се достават на увид на надлежниот орган кој 
го издал одобрението за превозникот, а по барање на 
надлежниот орган на местото на поаѓање, најдоцна за 
еден месец од неговото комплетирање, Истите доку-
менти превозникот треба да ги чува во период од нај-
малку три години сметајки од датумот на увидот. Су-
марна верзија од патниот дневник и податоците од на-
вигациониот систем вклучително со упатство за чита-
ње треба да се достави до надлежниот орган на местото 
на поаѓање. 

 
Глава IV 

 
Член 35 

Начинот на спроведување на обука на вработените, 
возачите и надзорниците на патувањето 

(1) Превозниците треба да обезбедат соодветна 
стручна подготовка на вработените, возачите и надзор-
ниците на патувањето преку обука спроведена од стра-
на на овластени правни или физички лица. 

(2) Спроведувањето на обуката од став (1) на овој 
член се врши врз основа на програма.   

(3) Програмата од став (2) на овој член ги содржи 
прописите од областа на ветеринарното здравство во 
однос на заштитата и благосостојбата на животните за 
време на превоз а особено треба да ги обработи след-
ните тематски области:  

а) одредбите од членовите 27 и 28 од Законот за за-
штита благосостојба на животните и одредбите од овој 
правилник освен одредбите пропишани во Глава IV, 
Глава V, Глава VI и Глава VII на овој правилник, 

б) физиологија на животните, нивните потреби во 
однос на исхрана и напојување, однесување на живот-
ните и физиологија на стресот, 

в) практичните аспекти на постапки кон животните, 
г) влијанието на начинот на  возењето врз благосо-

стојбата на животните кои се превезуваат како влијани-
ето врз квалитетот на месото, 

д) познавање на практиките и постапување со жи-
вотните во итни случаеви и 

ѓ) безбедност на персоналот кој постапува со жи-
вотните.  
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(4) Обуката од став (1) на овој член трае три работ-
ни дена од кои два дена се теоретска настава и еден ден 
практична настава. 

(5) По завршувањето на обуката од став (1) на овој 
член се врши проверка на оспособеноста на кандида-
тот, со полагање на испит, за самостојно вршење на ра-
ботите, за кои се обучувал за време на обуката. 

(6) Полагањето на испит за утврдување на оспосо-
беноста на кандидатите се врши пред Комисија за по-
лагање на испит (во натамошниот текст: комисија фор-
мирана од директорот на агенцијата). 

 
Член 36 

Начинот на издавање, форма и содржината на сертифи-
катот за квалификација на возачите и надзорниците  

на средствата за патен сообраќај 
(1) Со работата на Комисијата раководи претседате-

лот на Комисијата. Во случај на негова спреченост или 
отсуство, со работата на Комисијата раководи неговиот 
заменик.  

(2) Комисијата, се грижи за правилно, непристрасно 
и објективно спроведување на испитот. 

(3) Испитот се полага во просториите каде се спро-
ведувала наставата. Секретарот на комисијата, на секој 
од кандидатите, му врачува тест за полагање на  испит 
кој се состои од прашања со повеќе одговори од кои се 
заокружува само точниот одговор.  После одговарање-
то на тестот, секретарот на комисијата ги собира тесто-
вите. 

(4) Испитот се смета за положен, доколку кандида-
тот одговорил на минимум 70 % од максималниот број 
на прашања. 

(5) Успехот на кандидатот Комисијата го утврдува 
описно, со оценката „положил" или „не положил". 

(6) За спроведениот испит, секретарот на Комисија-
та изготвува записник и во рок од три дена го известу-
ва кандидатот за резултатите од полагањето. 

(7) Записникот од став (6) на овој член содржи: со-
став на Комисијата, датум на полагање на испитот и 
резултати од испитот.  

(8) Записникот го потпишуваат претседателот, чле-
новите и секретарот на Комисијата.  

(9) На кандидатот кој успешно го положил испитот, 
овластеното правното лице му издава Уверение за по-
ложен испит. 

(10) Трошоците за полагање на испитот се на товар 
на кандидатите. 

(11) Врз основа на Уверението од став (9) на овој 
член на кандидатите им се издава Сертификат за ква-
лификација на возачите и надзорниците на средствата 
за патен сообраќај. 

(12) Сертификатот од став (11) на овој член се изда-
ва во А4 формат на бели листови хартија.  

(13) Формата и содржината на Сертификатот за ква-
лификација на возачот и надзорниците на средствата за 
патен сообраќај е дадена во Прилог IV кој е составен 
дел на овој правилник. 

Глава V 
 

Член 37 
Начин и постапка за издавање на одобрение за пре-
возници кои вршат превоз на животни за кратки 

патувања 
(1) Превозникот кој планира да врши превоз за кра-

тки патувања поднесува барање до Агенцијата кое ги 
содржи најмалку следните податоци: 

1. назив на подносител на барањето; 
2. адреса на седиштето на подносителот на барање-

то, телефон, факс, електронска пошта; 
3. единствен матичен број на субјектот и единствен 

даночен број на правното лице, 
4. име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон , еле-

ктронска пошта на овластено лице за застапување на 
субјектот и 

5. име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електрон-
ска пошта на одговорното лице. 

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член превоз-
ниците треба да ја достават и следната документација: 

1. тековна состојба од Централен регистар на Ре-
публика Македонија не постар од шест месеци; 

2. приказ на организацијата на работата и биланс на 
работната сила (број на вработени со систематизација-
та-опис на работни места, односно доказ за квалифику-
ваност на персоналот; 

3. пишани стандардни оперативни процедури во 
поглед на заштита и благосостојба на животните; 

4. доказ за сопственост или договор за изнајмување 
на превозните средства и нивна идентификација,; 

5. список на превозните средства и опремата со 
главни технолошко-технички карактеристики и 

6. доказ дека на превозникот не му е изречена пре-
кршочна санкција или мерка за сериозни нарушувања 
на одредбите од Законот за заштита и благосостојба на 
животните во последните три години. 

(3) По извршената проверка на документацијата и 
проверка на лице место на превозниците им се издава 
одобрение за вршење на превоз на животни за кратки 
патувања. 

(4) Одобрението од став (3) на овој член се издава 
во А4 формат на бел лист хартија.  

(5) Формата и содржината на одобрението за пре-
возници кои вршат превоз за кратки патувања се даде-
ни во Прилог II кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 38 

Одобрение за превоз на превозници кои вршат  
превоз на животни за долги патувања 

(1) Превозникот кој планира да врши превоз за дол-
ги патувања поднесува барање до Агенцијата кое ги со-
држи најмалку следните податоци: 

1. назив на подносител на барањето; 
2. адреса на седиштето на подносителот на барање-

то, телефон, факс, електронска пошта; 
3. единствен матичен број на субјектот и единствен 

даночен број на правното лице, 
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4. име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон , еле-
ктронска пошта на овластено лице за застапување на 
субјектот и 

5. име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електрон-
ска пошта на одговорното лице. 

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член превоз-
ниците треба да ја достават и следната документација: 

1. тековна состојба од Централен регистар на Ре-
публика Македонија не постар од шест месеци; 

2. приказ на организацијата на работата и биланс на 
работната сила (број на вработени со систематизација-
та-опис на работни места, односно доказ за квалифику-
ваност на персоналот; 

3. важечки сертификат од член 36 од овој правил-
ник за сите  возачи односно надзорници; 

4. пишани стандардни оперативни процедури во 
поглед на заштита и благосостојба на животните; 

5. пишани планови за итни и вонредни мерки; 
6. список на превозните средства и опремата со 

главни технолошко-технички карактеристики вклучу-
вајќи го навигациониот систем и 

7. доказ дека на превозникот не му е изречена пре-
кршочна санкција или мерка за сериозни нарушувања 
на одредбите од Законот за заштита и благосостојба на 
животните во последните три години. 

(3) По извршената проверка на документацијата и 
проверка на лице место на превозникот му се  издава 
одобрение на превозниците кои вршат превоз на жи-
вотни за долги патувања. 

(4) Одобрението од став (3) на овој член се издава 
во А4 формат на бел лист хартија.  

(5) Формата и содржината на одобрението за пре-
возници кои вршат превоз за долги патувања е дадена 
во Прилог III кој е составен дел од овој правилник. 

 
Глава VI 

 
Член 39 

Начин и постапка за издавање на одобрение за 
средствата за патен сообраќај за долги патувања 

(1) Агенцијата издава одобрение за средствата за 
патен сообраќај за долги патувања.  

(2) За добивање на одобрението од ставот (1) од 
овој член превозниците до Агенцијата треба да доста-
ват барање кое ги содржи најмалку следните податоци: 

1. назив на подносител на барањето; 

2. адреса на седиштето на подносителот на барање-
то; 

3. единствен матичен број на субјектот и единствен 
даночен број на правното лице; 

4. име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон , еле-
ктронска пошта на овластено лице за застапување на 
субјектот и 

5. име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електрон-
ска пошта на одговорното лице. 

(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член превоз-
ниците треба да ја достават и следната документација: 

1. тековна состојба од Централен регистар на Ре-
публика Македонија не постар од шест месеци; 

2. доказ дека превозните средства не се предмет на 
барање поднесено до или одобрени од друг надлежен 
орган од друга држава; 

3. список на превозните средства и доказ за сопс-
твеност или договор за изнајмување на превозните 
средства и  нивна идентификација и 

4. список на опрема со главни технолошко-технич-
ки спецификации кои се однесуваат на дизајнот, кон-
струкцијата и одржувањето.  

(4) По извршената проверка на документацијата и 
проверка на лице место односно преглед на превозните 
средства, во Агенцијата се составува записник врз ос-
нова на кој се издава одобрение за средствата за патен 
сообраќај за долги патувања. 

(5) Одобрението од став (4) на овој член се издава 
во А4 формат на бел лист хартија. 

(6) Формата и содржината на одобрението за средс-
твата за патен сообраќај за долги патувања е дадена во 
прилог V кој е составен дел од овој правилник. 

 
Глава VII 

Завршна одредба 
 

Член 40 
Влегување во сила 

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

 
      Бр. 07-2605/5 
29 декември 2011 година                      Директор,  
          Скопје                                  Дејан Рунтевски, с. р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

92. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл. 66 ст.1 т.1 и ст.2 од Закон за јав-
ното обинителство („Службен весник на РМ“ бр. 
150/07)  чл. 44 од  Законот за Советот  на Јавните обви-
нители на Република Македонија („Службен  весник 
РМ“ бр.150/07) и чл.41 од Деловникот за работа  на Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 
на седница одржана на 4.1.2012 година ја донесе след-
ната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА  
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На Ќани Абдули, јавен обвинител во Вишото јавно 
обвинителство Битола, му се утврди престанок на 
функцијата јавен обвинител  по сопствено барање. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
СОР бр. 3/12                 Совет на јавните обвинители 

4 јануари 2012 година           на Република Македонија 
     Скопје                                      Претседател, 
                                              Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
93. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен  весник РМ бр.150/07), објавува  
 

О Г  Л  А  С 
ЗА ИЗБОР НА 

 
I 

1. Еден Јавен обвинител во Вишото јавно обвини-
телство Битола. 

 
II 

1. Еден Јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Кавадарци. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете  да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ  за 
работен стаж,  диплома за завршен Правен факултет  и 
потврда за положен правосуден испит во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар и доказ за верифицирана 
изјава за исполнување на условите за вршење на јавна 
функција согласно со чл.2,став 2 и член 3, став 2 од За-
конот за определување дополнителен услов за вршење 
јавна функција („Службен весник на РМ”бр14/08 од 
29.01.2008 година) и Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за определување дополнителен услов 
за вршење јавна функција („Службен весник на РМ” 
бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден од надлежната 
Комисија за верификација на факти, согласно наведе-
ниот Закон и да ги достават до Советот на јавните об-
винители на Република Македонија ул. „Вељко Влахо-
виќ” бр.26  кат 4 во рок од  15 дена од  објавата  на овој 
оглас во „Службен весник на РМ“.   

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
кронска форма на WEB страната на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија на следната 
адреса: htpp//www.sjorm.gov.mk  

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ви-
шото јавно обвинителство освен  условите предвидени 
во чл. 44  и чл.45   од  Законот за јавно обвинителство 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 150/07 ) и Законот за измени и 
дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. 
весник на РМ“ бр 111/08, потребно е  како посебен  ус-
лов  да имаат  работно искуство од најмалку  пет годи-
ни со потврдени резултати на правни работи, по поло-
жен правосуден испит.     

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во  Ос-
новното  јавно обвинителство  Кавадарци од точка  II 
од огласот, како посебен услов потребно е да имаат ра-
ботно искуство од најмалку три години по положениот 
правосуден испит со потврдени резултати во работата.   

Некомплетните документи нема дабидат разгледувани. 
 
А бр. 1-5/12                 Совет на јавните обвинители 

4 јануари 2012 година           на Република Македонија 
     Скопје                                      Претседател, 
                                              Костадин Кизов, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
94. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА ИНДЕКСОТ   

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во второто полугодие од 2011 година (пер-
иод: јули-декември 2011), во однос на првото полуго-
дие од 2011 година (период: јануари-јуни 2011 година) 
е понизок за - 0,4%. 

 
                                                   Заменик на директорот, 

  м-р Анита Стамнова, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА  ИНДЕКСОТ   

НА ЦЕНИТЕ  НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА  ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-декември 2011 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2010 година, е по-
висок за 4,0 %. 

 
                                                    Заменик на директорот, 

  м-р Анита Стамнова, с.р. 
 


