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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3497. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Републи-
ка Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ 
ДОЈЧЕ БАНКА И СИТИ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ОБЕЗБЕДЕН СО ГАРАНЦИЈА ЗАСНОВАНА 

НА ПОЛИТИКИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА 
 

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Дојче банка и Сити банка 
по Договорот за заем обезбеден со гаранција заснована на политики од Меѓународната банка за 
обнова и развој - Светска банка, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 ноември 2011 година. 
  
  Бр. 07- 4800/1                                               Претседател 

17 ноември 2011 година                         на Република Македонија,     
     Скопје                                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
                Трајко Вељаноски, с.р.  
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА И СИТИ 
БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ОБЕЗБЕДЕН 
СО ГАРАНЦИЈА ЗАСНОВАНА НА ПОЛИТИКИ 
ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И  

РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Дојче бан-

ка и Сити банка со заем обезбеден со гаранција засно-
вана на политики од Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светска банка во износ од 130.000.000 евра. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем 
обезбеден со гаранција кој ќе се склучи меѓу Републи-
ка Македонија, Дојче банка, Сити банка и Меѓународ-
ната банка за обнова и развој - Светска банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии. 

 
Член 3 

Условите и начинот на активирање на гаранцијата 
од членот 1 од овој закон, се утврдуваат со Договор за 
гаранција кој ќе се склучи меѓу Република Македонија 
и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска 
банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за га-
ранција од ставот 1 на овој член ќе го потпише мини-
стерот за финансии. 

 
Член 4 

Заемот од членот 1 од овој закон ќе се отплати ед-
нократно на денот на достасување кој паѓа пет години 
од денот на повлекување на заемот. 

Kаматната стапка ќе се утврди како фиксна каматна 
стапка два дена пред денот на повлекување на средс-
твата од заемот од членот 1 од овој закон, а ќе се прес-
мета како збир од петгодишен своп (за евро валута) 
плус маргина. Каматниот трошок ќе се отплаќа полуго-
дишно. 

На денот на повлекување на средствата од заемот 
од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и 
плати на Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банка еднократна провизија во износ од 0,25 % 
од износот на дадената гаранција и еднократна прови-
зија во износ од 0,5% годишно од износот на гаранци-
јата, пресметана по дисконтирана вредност за време-
траење на гаранцијата.  

На денот на повлекување на средствата од заемот 
од членот 1 од овој закон, Република Македонија ќе и 
плати на Дојче банка и Сити банка еднократна прови-
зија во износ од 1,30% од вредноста на заемот. 

 
Член 5 

Корисник на средствата од заемот од членот 1 од 
овој закон е Министерството за финансии.  

 
Член 6 

Република Македонија заемот од членот 1 од овој 
закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија". 

L I GJ 
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDO-
NISE ME HUA TE DOJÇE BANKA DHE SITI BAN-
KA SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA TË SIGURU-
AR ME GARANCI TË BAZUAR NË POLITIKAT E 
BANKES NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM 

DHE ZHVILLIM-BANKA BOTËRORE 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet me hua te Dojce 

Banka dhe Siti Banka të siguruar me garanci të bazuar në 
politikat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim-Banka Botërore në shumë prej 130 000 000 eu-
rosh. 

Neni 2 
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 

këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje për hua të siguruar 
me garanci që do të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedo-
nise, Dojçe Bankës, Siti Bankës dhe Bankës Nderkombeta-
re për Rindërtim dhe Zhvillim-Banka Botërore. 

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marreveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta nenshkruaje 
ministri i Financave. 

 
Neni 3 

Kushtet dhe mënyra e aktivizimit të garancisë nga neni 
1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje për garanci të  
që do të lidhet ndërmjet të Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim-Banka 
Botërore. 

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marreveshjen 
për garanci nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta nenshkruaje 
ministri i Financave. 

 
Neni 4 

Huaja nga neni 1 i këtij ligji do të paguhet pernjehere 
në ditën e arritjes që bie pesë vite nga dita e tërheqjes së 
huas. 

Shkalla e kamatës do të përcaktohet si shkallë fikse e 
kamatës dy ditë para ditës së tërheqjes së mjeteve të huas 
nga neni 1 i këtij ligji, e do të llogaritet si shumë svop pe-
sevjecar (për valutë euro) plus margjina. Shpenzimi i ka-
mates do të paguhet në çdo gjysmëvjetor.  

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, Republika e Maqedonisë do t'i paguajë Bankës 
Nderkombetare për Rindërtim dhe Zhvillim-Banka Botero-
re provizion të njëhershëm prej 0,25% nga shuma e garan-
cise së dhënë dhe provizion të njëhershëm në shumë prej 
0,5% në vit nga shuma e garancisë, e llogaritur sipas vlerës 
së diskontuar gjatë kohëzgjatjes së garancisë.  

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, Republika e Maqedonisë do t'i paguajë Dojçe 
Bankes dhe Siti Bankës provizion të njëhershëm në shumë 
prej 1,30% të vlerës së huas. 

 
Neni 5 

Shfrytezues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji 
është Ministria e Financave.  

            
Neni 6 

Republika e Maqedonisë huan nga neni 1 i këtij ligji do 
ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonise. 

  
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyr-
tare të Republikës së Maqedonisë". 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3498. 

Указ бр. 25 
11 ноември 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
 
Мировниот корпус од  
Соединетите Американски Држави 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
зa особени заслуги во својата долгогодишна волон-

терска дејност и за исклучителната посветеност и ан-
гажман во македонското општество со што даде знача-
ен придонес кон унапредувањето и развојот на маке-
донско-американските односи и пријателство.  

   
Указ бр. 10-2048        Претседател 

11 ноември 2011 година         на Република Македонија,  
      Скопје                 д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
3499. 

Указ бр. 26 
15 ноември 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
Универзитетот на Југоисточна Европа-Тетово 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
за постигнатите исклучителни резултати во својата 

наставна, научноистражувачка и апликативна дејност, 
како високообразовна институција што даде значаен 
придонес во напредокот на научната мисла, градењето 
на меѓуетничкото разбирање во Република Македонија 
и нејзина афирмација во светот.  

 
Указ бр. 10-2066         Претседател 

15 ноември 2011 година         на Република Македонија,  
     Скопје                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

3500. 
Указ бр. 27 
18 ноември 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
Кијоши Мизуно 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
за неговиот исклучителен придонес за развивањето 

и зацврстувањето на пријателските односи и сорабо-
тката меѓу Република Македонија и Јапонија, вршејќи 
ја должноста почесен генерален конзул на Република 
Македонија во Јапонија.  

 
Указ бр. 10-2081       Претседател 

18 ноември 2011 година         на Република Македонија,  
     Скопје                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3501. 
Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

ЦЕНТАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Центар се дава право на 

трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија кое претставува: 

- КП бр.13829/13 КО Центар 1 со површина од 133 
м2 евидентирано во Имотен лист бр. 98415 од 
13.9.2011 година, и 

- КП бр. 9543/9 КО Центар 1 со површина од 133 
м2, евидентирано во Имотен лист бр. 98472 од 
29.9.2011 година. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 51-6198/1                   Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година          на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3502. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГО-
ДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“-ПРОБИШТИП 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната инвести-
циона програма за 2011 година на ЈП ХС „Злетовица“ – 
Пробиштип бр. 0302-1484/1, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие на 2.11.2011 година. 

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

 
        Бр. 51-6359/1                  Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година          на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3503. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 29/2005, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 105/2009, 18/2010 и 97/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА ОД РАБОТЕЊЕТО ВО 

2006 ГОДИНА 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
покривање на загуба од работењето во 2006 година на 
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија – Скоп-
је, бр. 02-1098/7 од 8.11.2011 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 1.09.2011 година. 

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

 
       Бр. 51-6389/1                  Заменик на претседателoт 
8 ноември 2011 година         на Владата на Република   
          Скопје                 Македонија, 
               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3504. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 29/2005, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 105/2009, 18/2010 и 97/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА ОД РАБОТЕЊЕТО ВО 

2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загуба од работењето во 2007 година на 
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија – Скоп-
је, бр. 02-1098/8 од 8.11.2011 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 1.09.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
      
      Бр. 51-6389/2                   Заменик на претседателoт 
8 ноември 2011 година         на Владата на Република   
        Скопје                 Македонија, 
              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3505. 
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 
и 53/2011), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 8.11.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-
НИК НА ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ, ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ “МИ ТРАНС“  ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ  ВЕ-
ЛЕШТА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА“ С. БОРОЕЦ,  

ОПШТИНА СТРУГА  
1. На Друштвото за превоз, трговија и  услуги “МИ 

ТРАНС“ ДООЕЛ увоз-извоз општина Велешта, се до-
делува концесија за експлоатација на минерална суро-
вина – варовник на локалитетот “Краста“ с. Бороец, оп-
штина Струга, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со правни линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелава, и тоа: 

 
T X Y 
1 7467526 4570468 
2 7468029 4570200 
3 7468050 4570240 
4 7467963 4570339 
5 7467933 4570430 
6 7467852 4570491 
7 7467638 4570600 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,077945 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува    30 (триесет) години. 

4. Начинот, висината и роковите за плаќање на на-
доместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа 
одлука се определени во Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални суровини. 

5. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

 6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.                                                                                                      
     Бр. 51-6423/1                     Заменик на претседателoт 
8 ноември 2011 година         на Владата на Република   
          Скопје                 Македонија, 
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3506. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-
ното земјиште („Службен  весник на Република Маке-
донија" бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија на седница одржана на 8.11.2011 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНАТА  

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општината Македонска Камени-

ца се дава право на трајно користење градежно земји-
ште сопственост на Република Македонија кое прет-
ставува:  

- КП бр. 4429/1 КО Каменица со површина од 694 
м2 евидентирано во Имотен лист бр. 589 од 10.10.2011 
година и 

- КП бр. 4418/2 КО Каменица со површина од 140 
м2 евидентирано во Имотен лист бр. 589 од 10.10.2011 
година 

или со вкупна површина од 834м2.  
 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
 

Член 3 
Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
       Бр. 51-6428/1                  Заменик на претседателoт 
8 ноември 2011 година         на Владата на Република   
          Скопје                 Македонија, 
               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3507. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.46/06 и 107/08) Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 09.11.2011 година доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТВОРА-
ЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ЈАПОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ТОКИО 

 
Член 1 

Во Одлуката за отворање на Амбасада на Републи-
ка Македонија во Јапонија, со седиште во Токио 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
158/08), во членот 2 годината „2009“ се заменува со  
годината „2012“. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.  51 –6871/1                      Претседател на Владата 
9 ноември 2011 година          на Република Македонија, 
         Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3508. 

Врз основа на член 95, став 1 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010 и 47/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОР-
НО ПРОГЛАСУВАЊЕ НА „ВЕВЧАНСКИ ИЗВОРИ“ 
ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА 

СПОМЕНИК НА ПРИРОДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прифаќа предлогот за повторно 

прогласување на „Вевчански извори“ за заштитено по-
драчје во категоријата споменик на природа. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр. 51-6501/1               Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година       на Владата на Република 
             Скопје                                Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3509. 

Врз основа на член 54-а, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

„ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник: Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 10 војнички кревети. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Националната 
установа Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Центар за култура 
„Григор Прличев“ – Охрид, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
       Бр. 51-6592/1                   Заменик на претседателот 
8 ноември 2011 година          на Владата на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3510. 

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
161/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.11.2011 година, донесе 

. 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Во Програмата за развој на спорт и млади за 2011 

година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/2011), во делот I. „Потпрограма 20 спорт, катего-
рија 46 – Субвенции и трансфери“, износот 
„22.000.000,00“, се заменува со износот 
„20.700.000,00“. 

Во точката 1. Раздел 161.01 – Агенција за млади и 
спорт, Потпрограма 20 спорт, ставка 463 – Трансфер до 
невладини организации, во табеларниот преглед во ко-
лоната „Износ“ во редот број 1. износот 
„10.000.000,00“ се заменува со износот „9.000.000,00“; 

во редот број 2. износот „7.500.000,00“ се заменува со 
износот „7.200.000,00“; во редот „Вкупно“, износот 
„17.500.000,00“ се заменува со износот „16.200.000,00“. 

Во потточката 1. „Партиципација на финансирање 
на националните спортски федерации“, износот 
„10.000.000,00“ се заменува со износот „9.000.000,00“.  

Во потточката 2. „Партиципација за финансирање 
на други корисници од спортот“, износот 
„7.500.000,00“ се заменува со износот „7.200.000,00“. 

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

 
    Бр.  51 –6916/1                     Претседател на Владата 
15 ноември 2011 година        на Република Македонија, 
         Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3511. 

Врз основа на член 6-а став (2) од Законот за царин-
ските мерки за заштита на правата од интелектуална 
сопственост („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/05, 107/07 и 135/ 11), министерот за финан-
сии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УВА-
ЖУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА 
ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕ-
ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДБИВАЊЕ НА 
БАРАЊЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА  ЦАРИНСКИ  

ДЕЈСТВИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради недонесување на одлука за 
уважување на барањето за превземање на царински 
дејствија односно заради недонесување на одлука за 
одбивање на барањето за превземање на царински дејс-
твија  во рокот утврден во член 6 став (6)  од Законот 
за царинските мерки за заштита на правата од интеле-
ктуална сопственост. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 
на образец: “Барање заради недонесување на одлука за 
уважување на барањето за превземање на царински 
дејствија односно заради недонесување на одлука за 
одбивање на барањето за превземање на царински дејс-
твија“,во формат А4 во бела  боја, кој е даден во При-
лог и е составен дел на овој правилник. 

 Образецот на барањето од став 1 од овој член 
содржи: назив на органот до кој се поднесува барање-
то, место за број и датум на барањето, во средишниот 
дел назив на барањето, назив на правното лице однос-
но име и презиме на физичкото лице-подносител на ба-
рањето, 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. 13-36811/1  

11 ноември 20011 година     Министер за финансии, 
    Скопје                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3512. 

Врз основа на член 26 став (4) и член 27 став (6) од Законот за ревизија („Службен весник на Република 

Македонија“ број 158/10 и 135/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА СТЕК-

НУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО РЕВИЗОР И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА РЕВИЗОР 

  

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за полагање на испит 

за стекнување на звањето ревизор и формата и содржината на образецот на барањето за издавање на уверение 

за ревизор.  

 

Член 2 

Барањето за полагање на испит за стекнување на звањето ревизор се поднесува на образец - ,,Барање за 

полагање на испит за стекнување на звањето ревизор", во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Барањето за издавање на уверение за ревизор се поднесува на образец - ,,Барање за издавање на уверение 

за ревизор", во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 12-36853 

11 ноември 2011 година                          Министер за финансии,  

         Скопје                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3513. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за субвен-

ционирање на станбен кредит („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 158/11), министерот за фи-
нансии донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА 
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛОВНИ БАНКИ, НАЧИНОТ И РОКОТ ЗА ПОД-
НЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗБОР НА БАНКИ ЗА УЧЕС-
ТВО ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА 
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕНИ КРЕДИТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на 
јавниот повик за прибирање на понуди за избор на де-
ловни банки, начинот и рокот за поднесување на пону-
дите и начинот на евалуација и избор на банки за учес-
тво во реализација на проектот за субвенционирање на 
станбени кредити. 

 
Член 2 

Јавниот повик содржи: 
- повик до деловните банки да учествуваат во реа-

лизација на проектот за субвенционирање на станбени 
кредити; 

- содржина на понудата; 
- услови за учество на јавниот повик; 
- документација која се приложува кон понудата; 
- начин на евалуација на понудата и избор на банки 

и  
- рок за доставување на договорот и придружната 

документација до избраните банки. 
 

Член 3 
Јавниот повик се објавува во еден од дневните вес-

ници кои се дистрибуираат на целата територија на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 4 

Понуда за учество во реализација на проектот за 
субвенционирање на станбени кредити може да подне-
се секоја банка со дозвола за основање и работење на 
банката, издадена од Гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија.  

Понудата треба да содржи податоци за деловната 
банка, односно име (назив) на банката и адреса, како и: 

- годишна стапка на вкупните трошоци (ефективна 
каматна стапка) за субвенционирани станбени кредити, 
пресметана врз основа на Одлуката за методологијата 
за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци, 
на НБРМ и тоа за првите три години заедно, како и за 
четвртата и петата година заедно, за варијантата суб-
венција на половина од месечниот ануитет во еднаков 
износ во првите пет години од започнување со исплата-
та на кредитот, односно за целото времетраење на отп-
латата на кредитот за варијантата половина од учество-
то за станот или куќата; 

- висина на понудените номинални годишни камат-
ни стапки за субвенционирани станбени кредити и тоа 
за првите три години заедно, како и за четвртата и пе-
тата година заедно, за варијантата субвенција на поло-
вина од месечниот ануитет во еднаков износ во првите 
пет години од започнување со исплатата на кредитот, 
односно за целото времетраење на отплатата на креди-
тот за варијантата половина од учеството за станот или 
куќата; 

- провизија за обработка на барањата за субвенцио-
нирани станбени кредити и 

- други трошоци во врска со кредитирањето на суб-
венционирани станбени кредити.   

 
Член 5 

Кон понудата од член 4 од овој правилник се доста-
вуваат следните документи:  

- копија заверена од нотар од Решението за издава-
ње дозвола за основање и работење на банката, издаде-
на од Гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија; 

- документ за регистрација на банката издаден од 
Централниот регистар на Република Македонија; 

- извештај од овластен ревизор за извршена ревизи-
ја на последната годишна сметка и 

- изјава од овластено лице заверена од нотар, дека 
кон банката не е изречена мерка забра-
на/ограничување: за кредитирање, раст на вкупна изло-
женост на кредитен ризик и/или раст на активата пон-
дерирана според ризиците. 

Документите кои се доставуваат кон понудата тре-
ба да бидат во оригинал или копија заверена од нотар.  

 
Член 6 

Во реализација на проектот за субвенционирање на 
станбени кредити може да учествуваат банки кои под-
неле понуда со еднакви или поповолни услови од про-
пишаните со Законот за субвенционирање на станбен 
кредит.  

 
Член 7 

Понудата од член 4 и документацијата од член 5 од 
овој правилник се доставува до Министерството за фи-
нансии во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
јавниот повик.  

 
Член 8 

Изборот на банки за учество во реализација на про-
ектот за субвенционирање на станбени кредити го вр-
ши Министерството за финансии.   

При евалуација на понудите од страна на Мини-
стерство за финансии, понудите кои не ја содржат до-
кументацијата од член 5 или не се доставени во соглас-
ност со член 7 од овој правилник, Министерство за фи-
нансии нема да ги земе во разгледување. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

 
Бр. 13-37436/1  

16 ноември 2011 година        Министер за финансии, 
    Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3514. 

Врз основа на член 8-a став (3) од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11,  55/11 и 135/11), министерот за фи-

нансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗ-

ДАВАЊЕ АКЦИЗНА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ИЗДАВАЊЕ АКЦИЗНА ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

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

издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање акцизна дозвола во ро-

кот утврден во членот 8-а став (1) од Законот за акцизите. 

 

Член 2 

Барањето заради недонесување на решение за  издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање 

на барањето за издавање акцизна дозвола се поднесува на образец – „Барање заради недонесување на решение 

за  издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање акцизна дозвола “, во 

А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог  кој 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.20 - 34528/4       

11 ноември 2011 година                              Министер за финансии, 

    Скопје                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3515. 

Врз основа на член 21-a став (3) од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11 и 135/11), министерот за фи-

нансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА  ИЗДА-

ВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА АКЦИЗНО-ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИ-

ВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА АКЦИЗНО-ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ 

 

Член 1 

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

издавање одобрение за акцизно-повластено користење, односно на решение за одбивање на барањето за из-

давање одобрение за акцизно-повластено користење во рокот утврден во членот 21-а став (1) од Законот за 

акцизите. 

 

Член 2 

Барањето заради недонесување на решение за  издавање одобрение за акцизно-повластено користење, од-

носно на решение за одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно-повластено користење се под-

несува на образец – „Барање заради недонесување на решение за  издавање одобрение за акцизно-повластено 

користење, односно на решение за одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно-повластено ко-

ристење “, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог  кој е составен 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.20 - 34528/5                                             

11 ноември 2011 година                            Министер за финансии, 

          Скопје                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 16 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 ноември 2011 
 



18 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 17 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3516. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/1992) на седницата одржана на 9 ноември 
2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 4 став 3 во делот: „или врз 

основа на склучен договор со надоместок кој е приход 
на Буџетот на Република Македонија“, од Законот за 
Управата за јавни приходи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.81/2005, 81/2008, 105/2009 и 
145/2010) и членот 5 став 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Управата за јавни приходи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
145/2010). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата на Стамен Филипов од Скопје, со 
Решение У.бр.218/2010 од 2 и 23 март 2011 година по-
веде постапка за оценување на уставноста на одредби-
те од законите означени во точката 1 од оваа одлука, 
бидејќи основано се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 4 став 
3 од Законот за Управата за јавни приходи е предвиде-
но Управата за јавни приходи покрај работите од ста-
вовите 1 и 2 на овој член врши и работи што се однесу-
ваат на утврдување и наплата на други јавни давачки, 
доколку тие работи и се доверени со закон или врз ос-
нова на склучен договор, со надоместок кој е приход 
на Буџетот на Република Македонија. 

Според членот 5 став 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Управата за јавни приходи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
145/2010), одредбата од членот 1 став 2 на овој закон 
со кој се дополнува членот 4 со два нови ставови 4 и 5 
од Законот за Управата за јавни приходи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 81/2005, 81/2008 
и 105/2009), ќе започне да се применува од 1 ноември 
2010 година. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 

Согласно членот 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Со членот 30 став 1 од Уставот се гарантира право-
то на сопственост и правото на наследување.  

Според членот 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според членот 52 од Уставот, законите и другите 
прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Законите 
и другите прописи се објавуваат во „Службен весник 
на Република Македонија“ најдоцна во рок од седум 
дена од денот на нивното донесување. Законите влегу-
ваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавува-
њето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со 
денот на објавувањето. Законите и другите прописи не 
можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, 
во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните. 

Законодавецот во Законот за Управата за јавни при-
ходи, со измените во 2010 година предвидел ново за-
конско решение, а тоа е дека извршувањето во однос 
на наплата на паричните казни, односно глобите и тро-
шоците изречени во парничните, прекршочните, кри-
вичните и управните постапки во корист на Република 
Македонија, не се спроведува преку извршители сог-
ласно Законот за извршување. Паричните износи по 
тие основи утврдени со извршните акти на судските и 
управните органи, кои се во корист на Република Ма-
кедонија, државата ќе си ги наплатува преку Управата 
за јавни приходи. Од друга страна, паричните износи 
по сите правни основи утврдени со извршните акти на 
судските и управните органи, кои се во корист, не на 
Република Македонија, туку на другите субјекти во 
правото (физички и правни лица), тие лица ги наплату-
ваат преку извршители согласно Законот за извршува-
ње. Со одредбите од Законот за извршување се уредни 
правилата според кои само извршителите постапуваат 
заради присилно извршување на извршни одлуки на 
надлежни органи наведени во Законот и правилата од 
Законот за извршување ги спроведуваат извршителите, 
а не Управата за јавни приходи. 

Според Судот, Управата за јавни приходи е дано-
чен орган на државата, кој постапува согласно Законот 
за даночната постапка и Законот за упрвата за јавни 
приходи. Во тие рамки законодавецот го определил де-
локругот и надлежностите на Управата, меѓу кои и 
наплатата на данок и другите јавни давачки и споредни 
даночни давачки кои ги управува Управата за јавни 
приходи. Со Законот за даночната постапка детално е 
регулирана постапката на присилната наплата по да-
ночните управни акти и присилната наплата е во над-
лежност на Управата за јавни приходи. Во правниот 
поредок, присилната наплата на данокот, другите јавни 
давачки и споредни даночни давачки кои ги управува 
Управата за јавни приходи е посебна законска матери-
ја, уредена со посебен закон. 

Според Судот, неспорно е дека паричните казни, 
односно глобите и трошоците изречени во парничните, 
прекршочните, кривичните и управните постапки, во 
корист на Република Македонија, се во однос на при-
силната наплата, ново законско овластување на Упра-
вата за јавни приходи, да го управува и спроведува, 
преку одредбите од Законот за даночната постапка, кои 
се однесуваат за присилната наплата, така што не ста-
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нува збор за отсуство на законска регулатива за извр-
шување на овие средства во корист на Република Ма-
кедонија, надвор од Законот за извршување. Меѓутоа, и 
покрај фактот што статусот на должник кон државата, 
за исплата на паричните износи од наведените постап-
ки во корист на Република Македонија, не се менува и 
останува ист без оглед како присилната наплата однос-
но присилно извршување ќе се спроведе, па затоа со 
наведените законски измени, тоа преминува да биде 
предмет на други законски правила и друг орган, над-
вор од Законот за извршување и лицата извршители. 
Имено, неспорна е интенцијата на законодавецот, при-
силната наплата во определените димензии, односно за 
паричните казни, односно глоби и трошоците изречени 
во парничните, прекршочните, кривичните и управните 
постапки, кои се во корист на Република Македонија, 
да се добие економичност и ефикасност со доверување 
на управување и извршување на присилната наплата од 
страна на Управата за јавни приходи, која веќе има за-
конски механизам на присилна наплата на даноците и 
други јавни давачки и споредни даночни давачки. 

Поаѓајќи од тоа дека со досегашното паралелно по-
стоење на законските решенија на уредување на при-
силната наплата преку извршители и преку Управата за 
јавни приходи не се нарушувал системот на извршува-
ње и наплата на паричните износи од должниците, Су-
дот оцени дека и во случајов со проширување на овла-
стувањата на Управата за јавни приходи, не може 
уставно да се проблематизира законското решение, 
освен во делот од членот 4 став 3 „или врз основа на 
склучен договор со надоместок кој е приход на Буџе-
тот на Република Македонија“ од Законот за Управата 
за јавни приходи и членот 5 став 2 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за јавни приходи. 

Ова поради тоа што членот 4 став 3 во делот „или 
врз основа на склучен договор со надоместок кој е при-
ход на Буџетот на Република Македонија“ од Законот, 
нема уставна оправданост бидејќи надлежноста на 
Управата за утврдување и наплата на конкретна јавна 
давачка може да биде предмет на регулирање само со 
закон, а не со договор, односно надлежноста на Упра-
вата која секако има јавно правен карактер е законска 
материја со која се регулираат односите на правата и 
обврските во вршењето на таа надлежност па затоа не 
може да биде препуштена на договорен однос без над-
лежност конкретно пропишана со закон. Со оглед на 
тоа што одредбата од членот 4 став 3 во наведениот 
дел допушта на договорна основа, без законска регула-
тива, да се определува надлежност на Управата за јав-
ни приходи за утврдување и наплата на други јавни да-
вачки, Судот утврди дека тоа е спротивно на членот 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, според кој владеењето на 
правото во кое е инкорпорирана правната сигурност на 
граѓаните, е темелна вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија. Оспорениот дел од одредбата 
не е во согласност и со членот 33 од Уставот, според 
кој секој е должен да плаќа данок и други јавни давач-
ки и да учествува во намирувањето на јавните расходи 
на начин утврден со закон. 

6. Судот, исто така, утврди дека Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за Управата за јавни 
приходи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.145/2010) е објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ на 5 ноември 2010 година, а уредува во 
членот 5 став 2, дека ќе започне примената на ставови-
те 4 и 5 од членот 4 од Законот да биде од 1 ноември 
2010 година, што неспорно е дека им дава повратно 
дејство на нормите, пред објавувањето и влегувањето 
во сила на Законот, спротивно на членот 52 од Уставот, 
имајќи предвид дека во случајов повратното дејство не 
е поповолно за граѓаните, а со тоа нема ниту уставна 
оправданост. Оттука, членот 5 став 2 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за Управата за 
јавни приходи не е во согласност со членот 52 од Уста-
вот. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Игор Спи-
ровски, д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
      У. бр.218/2010        Претседател 
9 ноември 2011 година  на Уставниот суд на Република 
          Скопје         Македонија,  
               Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3517. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 158/10) и точка 
6 од Одлуката за доставување податоци за каматните 
стапки на банките на примените депозити и дадените 
кредити („Службен весник на Република Македонија'' 
бр. 126/11), гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИ-
ТЕ КРЕДИТИ (ОБРАЗЕЦ КС-1 И ОБРАЗЕЦ КС-2) 

 
1. Општо 
За потребите на монетарната статистика, Народната 

банка на Република Македонија (во натамошниот 
текст: НБРМ) ги обврзува банките да пополнуваат и да 
доставуваат извештаи за каматните стапки на кредити-
те и депозитите на единствени, стандардизирани и уни-
фицирани обрасци, и тоа: 

- извештај за пондерираните каматни стапки на 
примените депозити и дадените кредити (образец КС-
1); и 

- извештај за каматните стапки на примените депо-
зити и дадените кредити (образец КС-2). 
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Овие извештаи се доставуваат до НБРМ на хартија 
и електронски, на начинот што е утврден во ова упат-
ство.  

2. Извештај за пондерираните каматни стапки на при-
мените депозити и дадените кредити (образец КС-1) 

Банките го пополнуваат извештајот за пондерира-
ните каматни стапки на примените депозити и дадени-
те кредити (образец КС-1) и го доставуваат до Народ-
ната банка на Република Македонија на месечна осно-
ва, најдоцна во рок од 15 работни дена по истекот на 
месецот за кој се известува. 

Во насловот на извештајот се наведува името на 
банката, матичниот број на банката и месецот за кој се 
известува.  

Извештајот (образец КС-1) се состои од следниве 
делови: 

1. Каматни стапки на денарските кредити 
Каматни стапки на денарските кредити без валутна 

клаузула 
Каматни стапки на денарските кредити со валутна 

клаузула 
2. Каматни стапки на денарските депозити 
Каматни стапки на денарските депозити без валут-

на клаузула 
Каматни стапки на денарските депозити со валутна 

клаузула 
3. Каматни стапки на девизните кредити 
4. Каматни стапки на девизните депозити. 
Во рамките на сите делови, извршена е поделба 

според два критериума: 
- секторска класификација и 
- рочност. 
Според секторската класификација, извршена е по-

делба на: 
- кредити/депозити коишто се однесуваат на прет-

пријатијата; 
- кредити/депозити коишто се однесуваат на насе-

лението. 
Првенствено, ова упатство ја следи институционал-

ната класификација за потребите на монетарната стати-
стика, согласно со Прирачникот за монетарна и финан-
сиска статистика на Меѓународниот монетарен фонд.  

Според рочноста, поделба е извршена кај: 
- кредитите на: краткорочни и долгорочни; 
- депозитите на: депозити по видување, орочени до 

еден месец, над еден до три месеци, над три до дванае-
сет месеци и над една година. 

За сите овие расчленети делови (ставки), потребно 
е да се внесат и да се достават следниве податоци: 

- во колоната 1: износите на новоодобрените креди-
ти, односно новопримените депозити; 

- во колоната 2: сметководствената состојба на кре-
дитите и депозитите; 

- во колоната 3: просечната пондерирана (номинал-
на) каматна стапка на новоодобрените кредити, однос-
но новопримените депозити; 

- во колоната 4: просечната пондерирана (номинал-
на) каматна стапка на сите одобрени кредити, односно 
примени депозити (стари и нови).    

Износите за новоодобрените кредити, новоприме-
ните депозити, како и сметководствената состојба на 
кредитите и депозитите треба да бидат искажани во ил-
јади денари, при што за девизните депозити и кредити 
се применува девизен курс од крајот на извештајниот 
месец. Каматните стапки на кредитите и депозитите 
треба да бидат искажани во проценти на годишно ниво, 
заокружени на две децимали. 

 
2.1. Каматни стапки на денарските кредити 

 
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе 

вкупниот износ на новоодобрените кредити во текот на 
извештајниот месец, сметководствената состојба на де-
нарските кредити на крајот на извештајниот месец, 
просечната пондерирана каматна стапка (номинална) 
на новоодобрените кредити и просечната пондерирана 
каматна стапка (номинална) на сите одобрени кредити 
(стари и нови). 

Колоната 1 Новоодобрени кредити се пополнува со 
износите на кредитите одобрени во текот на извештај-
ниот месец. Под новоодобрен кредит се подразбира 
одобрена нова кредитна сметководствена партија.   

Каматните стапки на денарските кредити се поделе-
ни на каматни стапки на денарските кредити без валут-
на клаузула и каматни стапки на денарските кредити со 
валутна клаузула.  

Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополну-
вање на поодделните ставки од извештајот, во колоната 
2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се ко-
ристат при пресметката на пондерираните каматни 
стапки.  

Во колоната 3 треба да се наведе просечната понде-
рирана (номинална) каматна стапка на новоодобрените 
кредити. Притоа, за секоја поодделна ставка (дефини-
рана според видот на кредитот, секторската класифика-
ција на должникот и изворниот рок на достасување) се 
пресметува посебна просечна пондерирана каматна 
стапка.  

Во колоната 4 треба да се наведе просечната понде-
рирана (номинална) каматна стапка на сите одобрени 
кредити, независно од времето на нивното одобрување.  

Начин на пресметка на просечната пондерирана 
каматна стапка:  
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2.2. Каматна стапка на денарските депозити 
 
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе 

вкупниот износ на новопримените депозити во текот 
на извештајниот месец, сметководствената состојба на 
денарските депозити на крајот на извештајниот месец, 
просечната пондерирана каматна стапка (номинална) 
на новопримените депозити и просечната пондерирана 
каматна стапка (номинална) на сите примени депозити 
(стари и нови). 

Колоната 1 Новопримени депозити се пополнува со 
износите на новопримените депозити во текот на изве-
штајниот месец. Под новопримен депозит се подразби-
ра примената нова депозитна сметководствена партија.   

Како и кај денарските кредити, каматните стапки на 
денарските депозити се поделени на каматни стапки на 
денарските депозити без валутна клаузула и каматни 
стапки на денарските депозити со валутна клаузула.  

Кај депозитите по видување не се утврдуваат ново-
примени депозити, туку кај нив во колоната 1 се става 
сметководствената состојба на крајот на извештајниот 
месец. Оваа сметководствена состојба понатаму се ко-
ристи како пондер при пресметката на пондерираните 
каматни стапки на новопримените депозити (во делот 
на депозитите по видување). Според тоа, износот наве-
ден во ставката 1019 треба да биде еднаков со износот 
во ставката 2019, а износот во ставката 1027 треба да 
биде еднаков со износот во ставката 2027. 

Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополну-
вање на поодделните ставки од извештајот, во колоната 
2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се ко-
ристат при пресметката на пондерираните каматни 
стапки.  

Во колоната 3 треба да се наведе просечната понде-
рирана (номинална) каматна стапка на новопримените 
депозити. Притоа, за секоја поодделна ставка (дефини-
рана според видот на кредитот, секторската класифика-
ција на должникот и изворниот рок на достасување), се 
пресметува посебна просечна пондерирана каматна 
стапка.  

Во колоната 4 треба да се наведе просечната понде-
рирана (номинална) каматна стапка на сите примени 
депозити, независно од времето на нивното депонира-
ње. 

Начинот на пресметка на просечните пондерирани 
каматни стапки (колона 3 и колона 4) на денарските де-
позити е ист како и кај денарските кредити (види горе-
наведен пример).  

2.3. Каматни стапки на девизните кредити 
  
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе 

вкупниот износ на новоодобрените кредити во евра и 
во САД-долари во текот на извештајниот месец, сме-
тководствената состојба на денарските кредити одобре-
ни во евра и во САД-долари на крајот на извештајниот 
месец, просечната пондерирана каматна стапка (номи-
нална) на новоодобрените кредити и просечната понде-
рирана каматна стапка (номинална) на сите одобрени 
кредити (стари и нови). 

Износите на овие кредити треба да бидат дадени во 
денарска противвредност, пресметана со користење на 
девизниот курс на крајот на извештајниот месец. Де-
визните кредити одобрени во друга странска валута, 
освен во евра и во САД-долари, не треба да бидат вклу-
чени во извештајот.  

Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополну-
вање на поодделните ставки од извештајот, во колоната 
2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се ко-
ристат при пресметката на пондерираните каматни 
стапки.  

Сите забелешки наведени во точката 2.1. Каматни 
стапки на денарски кредити, коишто се однесуваат на 
пополнувањето на извештајот КС-1 се однесуваат и на 
девизните кредити.  

Начинот на пресметка на просечните пондерирани 
каматни стапки (колона 3 и колона 4) на девизните кре-
дити е ист како и кај денарските кредити (види горена-
веден пример).  

 
2.4. Каматни стапки на девизните депозити 

 
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе 

вкупниот износ на новопримените депозити во евра и 
САД-долари во текот на извештајниот месец, сметко-
водствената состојба на депозитите во евра и во САД-
долари на крајот на извештајниот месец, просечната 
пондерирана каматна стапка (номинална) на новопри-
мените депозити и просечната пондерирана каматна 
стапка (номинална) на сите примени депозити (стари и 
нови). 

Износите на овие депозити треба да бидат дадени 
во денарска противвредност, пресметана со користење 
на девизниот курс на крајот на извештајниот месец. Де-
визните депозити примени во друга странска валута, 
освен во евра и во САД-долари, не треба да бидат вклу-
чени во извештајот.  
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Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополну-
вање на поодделните ставки од извештајот, во колоната 
2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се ко-
ристат при пресметката на пондерираните каматни 
стапки.  

Сите напомени наведени во точката 2.2. Каматни 
стапки на денарските депозити, коишто се однесуваат 
на пополнувањето на извештајот КС-1 се однесуваат и 
на девизните депозити. Особено напомнуваме дека кај 
депозитите по видување не се утврдуваат новопримени 
депозити, туку кај нив во колоната 1 се става сметко-
водствената состојба на крајот на извештајниот месец, 
којашто се користи како пондер при пресметката на 
пондерираните каматни стапки на новопримените де-
позити (во делот на депозитите по видување). Според 
тоа, износот наведен во ставката 1067 треба да биде ед-
наков со износот во ставката 2067, износот во ставката 
1068 треба да биде еднаков со износот во ставката 
2068, износот во ставката 1084 треба да биде еднаков 
со износот во ставката 2084, а износот во ставката 1085 
треба да биде еднаков со износот во ставката 2085. 

Начинот на пресметка на просечните пондерирани 
каматни стапки (колона 3 и колона 4) на девизните де-
позити е ист како и кај денарските кредити (види горе-
наведен пример).  

 
2.5. Каматни стапки на кредитите - дополнување 

 
Овој дел од извештајот КС-1 се пополнува со пода-

тоци за кредитите коишто се однесуваат на негативни-
те салда по тековни сметки и кредитни картички. Кај 
овие кредити, износите и каматните стапки кај новоо-
добрените кредити и оние прикажани по сметководс-
твена состојба треба да бидат еднакви. Во колоната 1, 
кај новоодобрените кредити се известува за сметко-
водствената состојба на крајот на извештајниот месец, 
којашто се користи како пондер при пресметката на 
пондерираните каматни стапки на новоодобрените кре-
дити. Според тоа, износот наведен во колоната 1 треба 
да биде еднаков со износот во колоната 2, додека изно-
сот на просечната пондерирана каматна стапка (номи-
нална) на новоодобрените кредити во колоната 3 треба 
да биде еднаков на износот на просечната пондерирана 
каматна стапка (номинална) на сите одобрени кредити 
во колоната 4. 

Начинот на пресметка на просечните пондерирани 
каматни стапки (колона 3 и колона 4) на негативните 
салда по тековни сметки и кредитни картички е ист ка-
ко и кај останатите категории за кои се известува во 

овој извештај. Во пресметката на овие каматни стапки 
се вклучуваат и бескаматните кредити, т.е. кредитите 
со каматна стапка „0“.   

Каматните стапки на негативните салда по тековни 
сметки се поделени на каматни стапки на негативните 
салда по тековни сметки во денари (без валутна клау-
зула и со валутна клаузула) и каматни стапки на нега-
тивните салда по тековни сметки во странска валута. 
Каматните стапки на кредитните картички се поделени 
на каматни стапки на кредитните картички во денари 
(без валутна клаузула и со валутна клаузула) и каматни 
стапки на кредитните картички во странска валута.  

Во дополнувањата на прилог 1, во колоната 2 Сме-
тководствена состојба се дадени сметките коишто тре-
ба да се користат при пресметката на пондерираните 
каматни стапки на негативните салда по тековни сме-
тки и кредитните картички.  

Износите на негативните салда по тековни сметки и 
кредитни картички во странска валута треба да бидат 
дадени во денарска противвредност, пресметана со ко-
ристење на девизниот курс на крајот на извештајниот 
месец. Негативните салда по тековни сметки и кредит-
ни картички примени во друга странска валута, освен 
во евра и во САД-долари, не треба да бидат вклучени 
во извештајот. 

 
2.6. Каматни стапки на депозитите - дополнување 

 
Овој дел од извештајот КС-1 се пополнува со пода-

тоци за депозитите коишто се однесуваат на тековните 
сметки во денари. Кај овие депозити, износите и камат-
ните стапки кај новоодобрените депозити и оние при-
кажани по сметководствена состојба треба да бидат ед-
накви. Во колоната 1 кај новопримените депозити се 
става сметководствената состојба на крајот на изве-
штајниот месец, којашто се користи како пондер при 
пресметката на пондерираните каматни стапки на но-
вопримените депозити. Според тоа, износот наведен во 
колоната 1 треба да биде еднаков со износот во колона-
та 2, додека износот на просечната пондерирана камат-
на стапка (номинална) на новопримените депозити во 
колоната 3 треба да биде еднаков на износот на просеч-
ната пондерирана каматна стапка (номинална) на сите 
примени депозити во колоната 4.  

Начинот на пресметка на просечните пондерирани 
каматни стапки (колона 3 и колона 4) на тековните 
сметки во денари е ист како и кај останатите категории 
за кои се известува во овој извештај. Во пресметката на 
овие каматни стапки се вклучуваат и бескаматните де-
позити, т.е. депозитите со каматна стапка „0“.  
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Во дополнувањата на прилогот 1, во колоната 2 
Сметководствена состојба (во илјади денари) се дадени 
сметките коишто треба да се користат при пресметката 
на пондерираните каматни стапки на тековните сметки 
во денари.  

 
3. Извештај за каматните стапки на примените  
депозити и дадените кредити (образец КС-2) 

 
Банките го пополнуваат извештајот за каматните 

стапки (образец КС-2) и го доставуваат до Народната 
банка на Република Македонија на месечна основа нај-
доцна во рок од пет работни дена од почетокот за месе-
цот за кој се известува. 

Во насловот на извештајот се наведува името на 
банката, матичниот број на банката и месецот на кој се 
однесуваат податоците.  

Извештајот (образец КС-2) се состои од следниве 
делови: 

1. Каматни стапки на денарските кредити 
1.1. Каматни стапки на денарските кредити без ва-

лутна клаузула 
1.2. Каматни стапки на денарските кредити со ва-

лутна клаузула 
2. Каматни стапки на денарските депозити 
2.1. Каматни стапки на денарските депозити без ва-

лутна клаузула 
2.2. Каматни стапки на денарските депозити со ва-

лутна клаузула 
3. Каматни стапки на девизните кредити 
4. Каматни стапки на девизните депозити. 
 Во рамките на сите делови, извршена е поделба 

според два критериума:  
- секторска класификација и 
- рочност. 
Според секторската класификација, извршена е по-

делба на: 
- кредити/депозити коишто се однесуваат на прет-

пријатијата; 
- кредити/депозити коишто се однесуваат на насе-

лението. 
 Првенствено, ова упатство ја следи институцио-

налната класификација за потребите на монетарната 
статистика, согласно со Прирачникот за монетарна и 
финансиска статистика на Меѓународниот монетарен 
фонд.  

Според рочноста поделба е извршена кај: 
- кредитите на: краткорочни и долгорочни; 
- депозитите на: тековни сметки, депозити по виду-

вање, орочени до еден месец, над еден до три месеци, 
над три до дванаесет месеци и над една година. 

За сите овие расчленети делови (ставки) потребно е 
да се внесат и да се достават податоци за каматните 
стапки коишто се применуваат од страна на банките 
согласно со нивната каматна политика. Овие податоци, 
зависно од каматната политика на банките, можат да се 
доставуваат како: 

- една каматна стапка; или 
- во интервал минимална/максимална каматна стап-

ка.  
Каматните стапки на кредитите и депозитите треба 

да бидат искажани во проценти на годишно ниво, зао-
кружени на една децимала.  

Кај девизните кредити/депозити, овие каматни 
стапки се доставуваат само за кредитите/депозитите 
одобрени/примени во евра и во САД-долари.  

4. Доставување на извештаите за каматните стапки 
на примените депозити и дадените кредити 

Извештајот за пондерираните каматни стапки на 
примените депозити и дадените кредити (образец КС-
1) и Извештајот за каматните стапки на примените де-
позити и дадените кредити (образец КС-2) треба да се 
достават по електронски пат и во пишана форма на 
следнава адреса:  

Отсек за монетарна статистика во 
Дирекцијата за статистика при 
Народната банка на Република Македонија 
„Комплекс банки“ б.б. 
1000 Скопје  
 
5. Составен дел на ова упатство се: 
 
- Образецот КС-1: Извештај за пондерираните ка-

матни стапки на примените депозити и дадените кре-
дити (прилог 1); 

- Образецот КС-2: Извештај за каматните стапки на 
примените депозити и дадените кредити (прилог 1); и        

- Упатството за пополнување на образецот КС-1: 
Извештај за пондерираните каматни стапки на приме-
ните депозити и дадените кредити (прилог 1). 

 
6. Со влегувањето во сила на ова упатство преста-

нува да важи Упатството за пополнување извештаи за 
каматни стапки на примени депозити и дадени кредити 
(образец КС-1 и образец КС-2) („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 25/05, 158/08 и 83/09). 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         У бр. 8724   
14 ноември 2011 година             Гувернер,  
          Скопје                                      Димитар Богов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3518. 

И  С  П  Р  А  В  К  А 
 

Во Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 151/2011 година, се врши исправка во 
Прилог 5 - Изјава за веродостојноста на поднесени податоци од страна на регулираното претпријатие така што 
во третиот  ред зборовите: за издавање /менување/ продолжување/ пренесување/ престанување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност согласно постапките утврдени со Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности се бришат, а се заменуваат со зборовите: „за одобрување на тарифи, доствени до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, а кои се однесуваат на регулирано 
претпријатие“. 

 
                                      Претседател, 

                           Димитар Петров, с.р.  
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

3519. 
Врз основа на член 21-a став (2) од Законот за ветеринарно – медицински препарати („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
 

П Р А  В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОД-

НОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение од-

носно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за ставање во про-
мет на ветеринарно - медицински препарати во рокот утврден во член 21 став (1) од Законот за ветеринарно – 
медицински препарати. 

 
Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на одобре-
ние односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за ставање 
во промет на ветеринарно - медицински препарати“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 
место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице подносител 
на барањето, седиште на правното лице подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-
њето 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. 02-4464/4  
9 ноември 2011 година                            Директор,  
        Скопје                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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3520. 

Врз основа на член 32-a став (2) од Законот за ветеринарно – медицински препарати („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОД-

НОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение од-

носно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за производство 

на ветеринарно медицински препарати во рокот утврден во член 32 став (3) од Законот за ветеринарно – ме-

дицински препарати. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на одобре-

ние односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за произ-

водство на ветеринарно медицински препарати“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог кој е со-

ставен дел на овој правилник. 

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

место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице подносител 

на барањето, седиште на правното лице подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-

њето 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. 02-4464/4  

9 ноември 2011 година                           Директор,  

        Скопје                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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3521. 

Врз основа на член 35-a став (2) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 113/07 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОД-

НОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИЦИ КОИ ВРШАТ ОДНОСНО НЕ ВРШАТ ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ  

ЗА ДОЛГИ ПАТУВАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение од-

носно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение на превозници кои вршат 

односно не вршат превоз на животни за долги патувања во рокот утврден во член 35 став (3) од Законот за 

заштита и благосостојба на животните. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на одобре-

ние односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение на превозници кои 

вршат односно не вршат превоз на животни за долги патувања“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во 

Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

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

место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице подносител 

на барањето, седиште на правното лице подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-

њето 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. 02-4464/4  

9 ноември 2011 година                            Директор,  

        Скопје                                    Дејан Рунтевски, с.р. 
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3522. 

Врз основа на член 40-a став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ 

НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ СЛУЖБИ НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ 

ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на решение за овластува-

ње на ветеринарните служби на одгледувалиштето за вршење на активностите од областа на здравствена 

заштита на животните. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање за издавање на решение за ов-

ластување на ветеринарните служби на одгледувалиштето за вршење на активностите од областа на здравстве-

на заштита на животните“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог кој е составен дел на овој правил-

ник. 

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

место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице подносител 

на барањето, седиште на правното лице подносител на барањето, причина 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. 02-4464/4  

9 ноември 2011 година                             Директор,  

        Скопје                                  Дејан Рунтевски, с.р. 



Стр. 38 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 ноември 2011 
 

 
 



18 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 39 

3523. 

Врз основа на член 40-б став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ОД-

НОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ СЛУЖБИ НА ОДГЛЕДУВАЛИШТЕТО ЗА 

ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на решението од-

носно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решението за овластување на вете-

ринарните служби на одгледувалиштето за вршење на активностите од областа на здравствената заштита на 

животните во рокот утврден во член 40-б став (1) од Законот за ветеринарно здравство. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на решени-

ето односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на решението за овластување на 

ветеринарните служби на одгледувалиштето за вршење на активностите од областа на здравствената заштита 

на животните“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

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

место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице подносител 

на барањето, седиште на правното лице подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-

њето 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. 02-4464/4  

9 ноември 2011 година                         Директор,  

        Скопје                                Дејан Рунтевски, с.р. 
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3524. 

Врз основа на член 46-a став (3) од Законот за ветеринарно – медицински препарати („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОДНОС-

НО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕ-

НИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ НА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО ПРОМЕТ НА МАЛО СО 

ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение од-

носно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за вршење на дејност на 

промет на големо односно промет на мало со ветеринарно - медицински препарати во рокот утврден во член 

46-а став (1) од Законот за ветеринарно – медицински препарати. 

 

Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на одобре-

ние односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за вршење на деј-

ност на промет на големо односно промет на мало со ветеринарно - медицински препарати“, во А-4 формат 

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

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

место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице подносител 

на барањето, седиште на правното лице подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-

њето 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. 02-4464/4  

9 ноември 2011 година                           Директор,  

   Скопје                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
3525. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 
135/07 и 53/11), директорот на Дирекцијата за радија-
циона сигурност, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИФИКАЦИИ И ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА 
НА ЛИЦЕ КОЕ МОЖЕ ДА РАКУВА СО ИЗВОРИ 

НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ (∗) 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат квалификациите 

и здравствената состојба на лице кое може да ракува со 
извори на јонизирачко зрачење.  

 
Член 2 

Одредени поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Ракување“ е работа со извор на јонизирачко зра-
чење, како и спроведување на соодветна активност или 
постапка со истите за дијагностика, терапија и/или дру-
га активност. 

 
II. Kвалификации на лице кое може да ракува  

со извори на јонизирачко зрачење 
 

Член 3 
Со затворени извори на јонизирачко зрачење и со 

уредите кои произведуваат јонизирачко зрачење (рен-
тген апарати и др.) што се користат за преглед (дијаг-
ностика) во медицината може да ракува: 

1) Доктор на медицина - специјалист радиолог; 
2) Лице со високо или вишо образование од радио-

лошка насока; 
3) Лице со високо образование, со специјализација 

од медицинска физика. 
 

Член 4 
Со рентген апарати за снимање на заби може да ра-

кува:  
1) Доктор по стоматологија, оспособен за работа со 

тие извори и за спроведување на мерките за заштита од 
јонизирачко зрачење и радијациона сигурност; 

2) Лице со високо или вишо образование од радио-
лошка насока. 

 
Член 5 

Со извори на јонизирачко зрачење кои се користат 
во ветеринарната медицина може да ракува: 

1) Доктор на ветерина, оспособен за работа со тие 
извори и за спроведување на мерките за заштита од јо-
низирачко зрачење и радијациона сигурност; 

2) Лице со високо или вишо образование од радио-
лошка насока. 

 
Член 6 

Со затворени извори на јонизирачко зрачење што се 
користат за лекување (терапија) во медицината може 
да ракува: 

1) Доктор на медицина - специјалист онколог – ра-
диотерапевт; 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со: 
1. Директивата на Советот на Европската Унија 96/29 ЕВРОА-
ТОМ од 13 Мај 1996 за основните сигурносни стандарди за за-
штита на здравјето на работниците и населението од штетното 
влијание на јонизирачкото зрачење (CELEX31996L0029) 
2. Директивата на Советот на Европската Унија 97/43/ЕВРОА-
ТОМ од 30 јуни 1997 за здравствена заштита на поединците од 
опасноста од јонизирачко зрачење во врска со медицинската 
изложеност на зрачење и укинување на Директивата 84/466/ЕВ-
РОАТОМ ( CELEX31997L0043) 

2) Лице со високо или вишо образование од радио-
лошка насока; 

3) Лице со високо образование, со специјализација 
од медицинска физика; 

4) Лице со високо образование од полето на при-
родно-математичките науки – подрачје физика кое е 
оспособено за работа со тие извори и за спроведување 
на мерките за заштита од јонизирачко зрачење и ради-
јациона сигурност.  

Член 7 
Со отворени извори на јонизирачко зрачење што се 

користат за преглед (дијагностика) и лечење (терапија)  
во нуклеарна медицина може да ракува: 

1) Доктор на медицина - специјалист по  нуклеарна 
медицина; 

2) Лице со високо или вишо образование од радио-
лошка насока; 

3) Лице со високо образование, со специјализација 
од областа на медицинска физика, радиобиологија, ра-
диохемија или радиофармација; 

4) Лице со високо образование од полето на меди-
цинските науки и здравство како и од полето на при-
родно-математичките науки (подрачје: физика и биоло-
гија) и кое е оспособено за работа со тие извори и за 
спроведување на мерките за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност; 

5) Лице со најмалку средно образование, што во те-
кот на образованието или со дополнително образова-
ние е оспособено за работа со тие извори и за спрове-
дување на мерките за заштита од јонизирачко зрачење.  

Член 8 
Во постројка за производство на радиоактивни из-

вори со циклотрон може да ракува најмалку: 
1) Лице со високо образование од полето на при-

родно-математичките науки – подрачје физика; 
2) Лице со високо образование од полето на при-

родно-математичките науки – подрачје хемија; 
3) Лице кое има високо образование од подрачјето 

на: фармација, биологија, или биохемија; 
4) Лице со високо образование од полето на тех-

ничко-технолошки науки (подрачје: електромашинс-
тво, машинство) кое е оспособено за ракување со тие 
извори и за спроведување на мерките за заштита од јо-
низирачко зрачење и радијациона сигурност; 

5) Лице со високо образование од полето на тех-
ничко-технолошки науки (подрачје: електротехника, 
електроника и автоматика) кое е оспособено за ракува-
ње со тие извори и за спроведување на мерките за за-
штита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност; 

6) Лице со високо или вишо образование од полето на 
техничко-технолошки науки кое е оспособено за ракува-
ње со тие извори и за спроведување на мерките за зашти-
та од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.  

Член 9 
Со извори на јонизирачко зрачење при спроведува-

ње на клинички активности – позитронско емисиона 
томографија / компјутерска томографија (ПЕТ/КТ ске-
нирање) ракуваат најмалку:  

1) Доктор на медицина - специјалист по  нуклеарна 
медицина; 

2) Доктор на медицина - специјалист радиолог; 
3) Лице со високо образование од полето на при-

родно-математичките науки – подрачје физика, насока 
медицинска физика или со специјализација/магистра-
тура/докторат од медицинска физика; 

4) Лице со високо образование од подрачјето на: 
фармацијата, биологијата или хемијата; 

5) Лице со високо или вишо образование од радио-
лошка насока; 

6) Лице со средно образование од медицинска насо-
ка кое е оспосебено за работа со тие извори и за спро-
ведување на мерките за заштита од јонизирачко зраче-
ње.  
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Член 10 
Со извори на јонизирачко зрачење што се користат 

во научноистражувачка работа може да ракува лице со 
најмалку вишо образование кое е оспособено за работа 
со тие извори и за спроведување на мерките за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

Со извори на јонизирачко зрачење што се користат 
во индустрија, образование, земјоделство и другите 
дејности, освен од здравствената дејност, може да ра-
кува и лице со најмалку средно образование кое е оспо-
собено за работа со тие извори и за спроведување на 
мерките за заштита од јонизирачко зрачење и радијаци-
она сигурност. 

 
Член 11 

Со извори на јонизирачко зрачење со цел: поставу-
вање, инсталирање монтирање, одржување, поправка, 
сервисирање и тестирање може да ракува: 

1) Лице со високо образование од полето на тех-
ничко-технолошки науки (подрачје: електротехника, 
електромашинство, електроника и автоматика) кое е 
оспособено за ракување со тие извори и за спроведува-
ње на мерките за заштита од јонизирачко зрачење и ра-
дијациона сигурност; 

2) Лице со високо образование од полето на при-
родно-математичките науки – подрачје физика; 

3) Лице со најмалку средно образование, што во те-
кот на образованието или со дополнително образова-
ние е оспособено за работа (инсталирање, сервисира-
ње, одржување и др.) со тие извори и за спроведување 
на мерките за заштита од јонизирачко зрачење. 

 
Член 12 

Во постројка за управување со радиоактивен отпад 
и со искористени радиоактивни извори може да ракува 
најмалку: 

1) Лице со високо образование од полето на при-
родно-математичките науки – подрачје физика кое е 
оспособено за ракување со радиоактивен отпад и со 
искористени радиоактивни извори и за спроведување 
на мерките за заштита од јонизирачко зрачење и ради-
јациона сигурност; 

2) Лице со високо образование од полето на при-
родно-математичките науки (подрачје: физика, геофи-
зика, геологија, хемија) или со високо образование од 
полето на техничко-технолошки науки (подрачје: еле-
ктротехника, електромашинство, машинство) кое е ос-
пособено за ракување со радиоактивен отпад и со иско-
ристени радиоактивни извори и за спроведување на 
мерките за заштита од јонизирачко зрачење и радијаци-
она сигурност; 

3) Лице со високо, вишо или средно образование 
кое е оспособено за ракување со радиоактивен отпад и 
со искористени радиоактивни извори и за спроведува-
ње на мерките за заштита од јонизирачко зрачење и ра-
дијациона сигурност и 

4) Лице со средно гимназиско или стручно образо-
вание кое е оспособено за ракување со радиоактивен 
отпад и со искористени радиоактивни извори и за спро-
ведување на мерките за заштита од јонизирачко зраче-
ње и радијациона сигурност. 

 
Член 13 

На работи за заштита од јонизирачко зрачење и ра-
дијациона сигурност може да работи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Лице со високо образование од полето на при-
родно-математичките науки (подрачје: физика, хемија, 
биологија - област радиобиологија) кое е оспособено за 
работа извори на јонизирачко зрачење и за спроведува-
ње на мерките за заштита од јонизирачко зрачење и ра-
дијациона сигурност; 

2) Лице со високо образование од полето на тех-
ничко-технолошки науки кое е оспособено за работа со 
извори на јонизирачко зрачење и за спроведување на 
мерките за заштита од јонизирачко зрачење и радијаци-
она сигурност; 

3) Лице со високо образование од полето на меди-
цински науки и здравство (област: медицинска физика, 
радиологија, онкологија, нуклеарна медицина, стома-
тологија). 

На работи за заштита од јонизирачко зрачење во 
индустрија може да работи и лице кое има најмалку 
средно образование кое е оспособено за спроведување 
на мерките за заштита од јонизирачко зрачење и ради-
јациона сигурност.  

Член 14 
Лице кое во текот на редовното образование не е ос-

пособено за работа со извори на јонизирачко зрачење и за 
спроведување на мерки за заштита од јонизирачко зраче-
ње и радијациона сигурност, пред почеток со работа со 
истите, завршува обука за работа со изворите и за спрове-
дување на мерките за заштита од јонизирачко зрачење и 
радијациона сигурност согласно прописите за заштита од 
јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

Лицата кои ракуваат со извори на јонизирачко зра-
чење треба периодично да посетуваат обука за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност сог-
ласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и 
радијациона сигурност. 

  
III. Здравствена состојба на лице кое може  
да ракува со извори на јонизирачко зрачење  

Член 15 
Здравствената состојба на лице кое може да ракува со 

извори на јонизирачко зрачење се утврдува согласно Пра-
вилникот за здравствени услови за работа со извори на јо-
низирачко зрачење, како и за мерките, содржината и на-
чинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои ра-
ботат со извори на јонизирачко зрачење („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/10). 

 
IV. Преодна и завршна одредба 

 
Член 16 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за стручната 
подготовка, здравствените услови и здравствените 
прегледи на лицата што можат да работат со извори на 
јонизирачко зрачење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
40/86). 

 
Член 17 

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