
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
1794. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Ми-
нистерството за транспорт и врски...... 2

1795. Одлука за испраќање на единица на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во обуката „Црноморски ро-
тациски сили 11“ во Констанца, Рома-
нија.......................................................... 2

1796. Одлука за одобрување на Годишната 
сметка и Финансискиот извештај за 
работењето на АГРИ-ЛЕНД АД 
Скопје за 2010 година........................... 2

1797. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка и извештајот за рабо-
тењето на ЈП ХС „Злетовица“-Проби-
штип за 2010 година.............................. 3

1798. Одлука за давање согласност на Од-
луката за покривање на загубата на 
ЈП ХС „Злетовица“-Пробиштип иска-
жана во годишната сметка за 2010 го-
дина......................................................... 3

1799. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за  експлоатација на ми-
нералната суровина – кварц на лока-
литетот “Русова лака“ во близина на 
с. Мелница општина Велес................... 3

1800. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за  експлоатација на мине-
ралната суровина – мермер на лежи-
штето Камни мост општина Кичево..... 3

1801. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за  експлоатација на ми-
нералната суровина – Пемза на лока-
литетот Раковец кај с. Бојанчиште оп-
штина Конопиште ................................ 3

 Стр. 
1802. Одлука за престанок на важење на 

концесијата за експлоатација на ми-
нералната суровина – Пемза на лока-
литетот Бојанчиште кај с. Бојанчиште 
општина Конопиште............................. 4

1803. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за експлоатација на ми-
нералната суровина – минерална вода 
на локалитетот кај с. Волково, Скопје. 4

1804. Одлука за престанок на важење на 
концесијата за  експлоатација на ми-
нералната суровина – минерална вода 
од лежиштето кај с. Волково општина 
Ѓорче Петров.......................................... 4

1805. Програма за изменување на програ-
мата за здравствена заштита на лица 
со душевни растројства во Република 
Македонија за 2011 година................... 4

1806. Програма за изменување на Програ-
мата за превентивни мерки за спречу-
вање на туберкулозата кај население-
то во Република Македонија за 2011 
година..................................................... 5

1807. Програма за изменување на програ-
мата за рана детекција на малигни за-
болувања во  Република Македонија 
за 2011 година........................................ 5

1808. Програма за изменување на Програ-
мата за развој на претприемништвото, 
конкурентноста и иновативноста на 
малите и средни претпријатија во 
2011 година............................................ 5

1809. Програма за изменување на Програ-
мата за финансиска поддршка во зем-
јоделството за 2011 година................... 6

Број 71      год. LXVII 26 мај 2011, четврток Цената на овој број е 190 денари

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

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 71 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 мај 2011 
 

 Стр. 
1810. Правилник за форматa и содржината 

на  барањето за потврдување на јавен 
интерес на дадена донација или спон-
зорство и форматa и содржината на 
барањето заради недонесување на ре-
шение за потврдување односно не по-
тврдување на јавен интерес.................. 6

1811. Правилник за формата и содржината 
на известувањето за неодлучување по 
поднесена жалба.................................... 9

1812. Правилник за содржина и форма на 
елаборатот за производство и означу-
вање на вино со географски назив....... 10

1813. Правилник за содржината и формата 
на регистарот на вина со заштитен ге-
ографски назив и на корисници на ге-
ографскиот назив, образецот на бара-
њето, постапката за упис како и пот-
ребната документација.......................... 10

 
 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1794. 
Врз основа на член 52 од  Законот за управување со 

конфискуван  имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.05.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр. 07-1003/2 
од 18.4.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-2775/1                     Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година                на Владата на Република 
        Скопје                    Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1795. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.5.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУ-
КАТА „ЦРНОМОРСКИ РОТАЦИСКИ СИЛИ 11“ ВО  

КОНСТАНЦА, РОМАНИЈА 
 
1. За учество во обука на чета за операции за поддр-

шка на мирот, која ќе се одржи во Констанца, Романи-
ја, во период од 29 мај до 11 јуни 2011 година, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија 
во состав од 150 (сто и педесет) припадници на          
постојаниот состав на Армијата. 

 Стр. 
1814. Правилник за содржина и форма на 
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вино......................................................... 14
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Велес....................................................... 31

1817. Правилник за формата и содржината 
на поканата за едукација, начинот на 
спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденцијата за 
спроведената едукација......................... 31

 Огласен дел........................................... 1-48
 
 
 

 
2. Финансиските трошоци за реализација на обука-

та во кои влегуваат сместувањето, транспорт и исхра-
ната на учесниците во вежбовната активност ги обезбе-
дуваат Соединетите Американски Држави, а финанси-
ските трошоци за аеродомски услуги на учесниците во 
вежбовната активност се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
обуката, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
    Бр. 51-2794/1                  Заменик на претседателот 
18 мај 2011 година              на Владата на Република 
          Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 
1796. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 47/2010 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, во својство на Собрание на Акционерското 
друштво за промоција и продажба на земјоделски про-
изводи Агри–Ленд АД Скопје, на седницата одржана 
на 18.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ-
ТО НА АГРИ-ЛЕНД АД СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка 

и Финансискиот извештај за работењето на Агри-Ленд 
АД Скопје за 2010 година, бр.09-11/1  од 17.2.2011 го-
дина и бр. 09-11/2 од 17.2.2011 година, усвоени од Од-
борот на директори на Агри-Ленд – АД Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
    
     Бр. 51-2803/1                    Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                   Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  
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1797. 
Врз основа на член 11, точка 6 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 Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.5.2011 година,  
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП 
ХС „ЗЛЕТОВИЦА“-ПРОБИШТИП ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетови-
ца“-Пробиштип за 2010 година бр. 0201-312/17 од 
28.2.2011 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.2.2011 
година. 

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

 
     Бр. 51-2842/1                    Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                 Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1798. 

Врз основа на член 11, точка 3 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 Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.5.2011 година,  
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИ-
ЦА“-ПРОБИШТИП ИСКАЖАНА ВО ГОДИШНАТА  

СМЕТКА ЗА 2010 ГОДИНА  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загубата на  ЈП ХС „Злетовица“-Проби-
штип искажана во Годишната сметка за 2010 година 
бр. 0201-683/1 од 10.5.2011 година, донесена од Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, 
одржана на 10.5.2011 година. 

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

 
    Бр. 51-2842/2                    Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                  Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
 1799. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија бр. 
158/2010),Владата на Република Македонија, на седни-
цата,одржана на  18.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РУ-
СОВА ЛАКА“ ВО БЛИЗИНА НА С. МЕЛНИЦА 

ОПШТИНА ВЕЛЕС  
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина- кварц престанува да важи заради тоа што конце-
сионерот Друштво за производство, трговија и услуги 

БО-ДА-МИ Анета ДООЕЛ увоз-извоз Велес,не го 
усогласил Договорот за концесија за експлоатација на 
минерална суровина – кварц, бр.12-2428/3 од 
01.09.2003 година со одредбите од Законот за минерал-
ните суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).  

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Догово-
рот за концесија од точка 1 на оваа одлука. 

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

 
    Бр. 51-2870/1                    Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                   Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1800. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија бр. 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.5.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛЕЖИШТЕТО КАМНИ  

МОСТ ОПШТИНА КИЧЕВО 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина - пемза престанува да важи заради тоа што конце-
сионерот Градежно друштво “ГРАНИТ“ АД Скопје не 
го усогласил Договорот за концесија за експлоатација 
на минерална суровина – мермер, бр.08-8630 од 
24.12.1999 година со одредбите од Законот за минерал-
ните суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).  

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Догово-
рот за концесија од точка 1 на оваа одлука. 

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

 
     Бр. 51-2871/1                   Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                    Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1801. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија бр. 
158/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 18.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА – ПЕМЗА НА ЛОКАЛИТЕТОТ РАКОВЕЦ 
КАЈ С. БОЈАНЧИШТЕ ОПШТИНА КОНОПИШТЕ 

 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина- пемза престанува да важи заради тоа што конце-
сионерот Друштво за производство, трговија, транс-
порт и услуги “Пемза- Комерц“ ДООЕЛ увоз- извоз 
с.Бохула Конопиште не го усогласил Договорот за кон-
цесија за експлоатација на минерална суровина – пем-
за, бр.12-2860/9 од 3.9.2002 година со одредбите од За-
конот за минералните суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ број 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10).  

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Догово-
рот за концесија од точка 1 од оваа одлука.  
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3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 51-2872/1                   Заменик на претседателот    
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                    Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1802. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија бр. 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ПЕМЗА НА ЛОКАЛИТЕТОТ БО-
ЈАНЧИШТЕ КАЈ С. БОЈАНЧИШТЕ ОПШТИНА  

КОНОПИШТЕ 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина - пемза престанува да важи заради тоа што конце-
сионерот Друштво за производство, трговија, транс-
порт и услуги “Пемза - Комерц“ ДООЕЛ увоз - извоз 
с.Бохула Конопиште не го усогласил Договорот за кон-
цесија за експлоатација на минерална суровина – пем-
за, бр.12-2860/11 од 2.10.2002 година со одредбите од 
Законот за минералните суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 
и  6/2010).  

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Догово-
рот за концесија од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
     Бр. 51-2873/1                    Заменик на претседателот    
18 мај 2011 година                на Владата на Република 
        Скопје                     Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1803. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

КАЈ С. ВОЛКОВО, СКОПЈЕ 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – минерална вода престанува да важи заради тоа 
што концесионерот Друштво за земјоделие, производс-
тво и трговија “АГРОМИН“ Јанаки и др. ДОО увоз-из-
воз с. Волково, Скопје не го усогласил Договорот за 
концесија за експлоатација на минерална суровина – 
минерална вода, бр. 08-2096 од 24.03.2000 година со 
одредбите од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010).  

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине догово-
рот за концесија од точка 1 на оваа одлука.  

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

 
      Бр. 51-2874/1                  Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
           Скопје                   Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1804. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија бр. 
158/2010), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 18.05.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУ-
РОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА ОД ЛЕЖИШТЕТО  
КАЈ С. ВОЛКОВО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина - минерална вода престанува да важи заради тоа 
што концесионерот Трговско друштво за производство 
и трговија СЛОВИН ЈУГОКОКТА ДООЕЛ Скопје не 
го усогласил Договорот за концесија за експлоатација 
на минерална суровина – минерална вода бр.12-7313/1 
од 17.10.2005 година со одредбите од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/20 10).  

2. Врз основа на оваа одлука ќе се раскине Догово-
рот за концесија од точка 1 на оваа одлука.  

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 51-2901/1                    Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                    Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1805. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 65/06, 
05/07, 77/08, 67/09, 88/10 и 45/11), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10.5.2011 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ 
РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2011 ГОДИНА 
 
Во Програмата за здравствена заштита на лица со 

душевни растројства во Република Македонија за 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
број 06/11), во Делот ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, 
табелата се заменува со нова табела која гласи: 
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  Број 
на пациенти Износ 

1. Хронично душевни болни 
за долготрајна нега и чу-
вање- болничко лекување 750 30.960.000,00 

2. Хронично душевни бол-
ни со долготраен пре-
стој во дневни болници 
(повеке од 30 дена) 600 23.040.000,00 

3. Судски случаи (лица со 
изречена мерка задол-
жително чување и леку-
вање) 115 4.968.000,00 

4. Преземени обврски од 
2010 година 

 
9.032.000,00 

 ВКУПНО:    68.000.000,00 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 51-2760/1                     Заменик на претседателот     
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 
           Скопје                   Македонија,  
                       д-р Васко Наумовски, с.р.  

__________ 
1806. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 4 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06,  5/07, 77/08,  67/09, 88/10, 44/11 и 53/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.5. 2011 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕН-
ТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУ-
ЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1) Во Програмата зa Превентивни мерки за спречу-

вање на туберкулозата кај населението во Република 
Македонија за 2011 година ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.7/11), во глава VI. Потребни 
финансиски средства (обем,цена и вкупни средства), во 
табелата "БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРА-
МАТА НА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ НА ТУБРЕКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011, (табела-1)", во 
точка 10 во колоната „Активности" зборовите „Лекува-
ње на болни со резистентни форми на туберкулоза" се 
заменуваат со зборовите  „Обезбедување на лекови за 
болни со резистентни форми на     туберкулоза", а во 
колоната „Извршители" зборовите „ЈЗУ Институт за 
белодробни заболувања и туберкулоза " се заменуваат 
со зборовите „Министерство за здравство ". 

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

  
     Бр. 51-2816/1                   Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                  Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

1807. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.5.2010 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА 
ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1) Во Програмата за рана детекција на малигни за-

болувања во Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2011) во делот 1 – „Активности за рано откривање и 
спречување на болестите на репродуктивните органи 
кај жената во Република Македонија, вклучувајќи пи-
лот скрининг на рак на грло на матката во 4 општини 
во 2011 година“, точка 8 „Организациски алгоритам на 
Програмата за скрининг на грло на матка“, во потточка 
8.1 „Спроведување на пилот скрининг во 4 пилот оп-
штини (Прилеп, Гостивар, Штип и Свети Николе), али-
нејата 6 се менува и гласи: „Координатор на скринин-
гот ќе биде Институтот за јавно здравје кој ќе биде за-
должен за изготвување и водење на Регистер за скри-
нинг на ракот на грлото на матката. Институтот за јав-
но здравје ќе треба да го обезбеди софтверот кој веќе 
го има во Центрите за јавно здравје Прилеп, Тетово, 
Велес и Штип. Институтот за јавно здравје и Центрите 
за јавно здравје ќе доствуваат до Министерството за 
здравство тримесечни извештаи и фактури за  изврше-
ниот скрининг во Република Македонија изготвени врз 
основа на извештаи и фактури доставени од извршите-
лите. Министерството за здравство ќе доставува фи-
нансиски средства и до Институтот за јавно здравје и 
до Центрите за јавно здравје вклучени во програмските 
активности на ниво на Република Македонија“. 

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

 
    Бр. 51-2863/1                     Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година                на Владата на Република 
        Скопје                  Македонија,  
                 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1808. 

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 115/2008, 10/2010 
и 51/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.5.2011 година,  донесе   

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНО-
СТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ   

ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2011 ГОДИНА  
Член 1 

Во Програмата за развој на претприемништвото, 
конкурентноста и иновативноста на малите и средните 
претпријатија во 2011 година („Службен весник на Ре-
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публика Македонија“ бр. 3/2011 ), во член 1 зборовите 
„9.186.000 (девет милиони сто осумдесет и шест илјади) 
денари“ се заменуваат со зборовите „8.526.000 (осум ми-
лиони петсто и дваесет и шест илјади) денари“.    

 
Член 2 

Во член 2, во точката 3 зборовите: „2.550.000 дена-
ри“  се заменуваат со зборовите: „2.190.000 денари“. 

Во точка 5 зборовитe: „1.050.000 денари“  се  заме-
нуваат со зборовите: „850.000 денари “. 

Во точка 6 зборовите: „ 900.000 денари“  се  заме-
нуваат со зборовите: „800.000 денари“. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 51-2881/1                   Заменик на претседателот     
18 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                 Македонија,  
                      м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1809. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.  
161/10), член 9 став 1 од Законот за органско земјодел-
ско производство („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 146/09), член 51 од Законот за тутун и ту-
тунски производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/06, 88/08 и 31/10), член 53 од Законот 
за сточарството („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 7/08 и 116/10), член 12 од Закон за вино 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/10), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и 
рурален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 49/10), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.5.2011 година, донесе 

 
П Р O Г Р А М А 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2011 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 13/2011, 19/2011, 27/2011 и 
44/2011) во делот I во табелата во мерката 1 во колона-
та: „Вкупен износ на мерката во денари“ износот „3 
034 750 000,00 “ се заменува со износот „2 534 750 
000,00“. 

Во мерката 10 во колоната „Вкупен износ на мерка-
та во денари“ износот   „1 500 000 000,00 “ се заменува 
со износот:  „2 000 000 000,00“. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 51-3146/1                    Заменик на претседателот     
25 мај 2011 година               на Владата на Република 
        Скопје                   Македонија,  
                      м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1810. 

Врз основа на член 21 став (8) од Законот за дона-
ции и за спонзорства во јавните дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08 и 
51/11), министерот за правда, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДА-
ДЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО И ФОР-
МАTA И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРА-
ДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОТВР-
ДУВАЊЕ ОДНОСНО НЕ ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН 

ИНТЕРЕС 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето за потврдување на јавен интерес 
на дадена донација или спонзорство и форматa и содр-
жината на барањето заради недонесување на решение 
за потврдување односно не потврдување на јавен инте-
рес. 

 
Член 2 

Барањето за потврдување на јавен интерес на даде-
на донација или спонзорство се поднесува на образец 
“Барање за потврдување на јавен интерес на дадена до-
нација или спонзорство “ во формат А4 на бела хартија 
даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-
ник.  

 
Член 3 

Барањето заради недонесување на решение за по-
тврдување односно не потврдување на јавен интерес се 
поднесува на образец “Барање заради недонесување на 
решение за потврдување односно не потврдување на 
јавен интерес“ во формат А4 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 Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 01-1602/4 
20 мај 2011 година                   Министер за правда,  
       Скопје                            Михајло Маневски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1811. 

Врз основа на член 224 став (7) од Законот за јавни-
те набавки („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 136/07, 130/08, 97/10 и 53/11), министерот за 
финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУ-
ВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПОДНЕСЕНА 

ЖАЛБА 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на известувањето за неодлучување по поднесе-
на жалба во рокот утврден со член 224 став (6) од Зако-
нот за јавните набавки. 

 
Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се под-
несува на образец „Известување за неодлучување по 
поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образецот е со формат А4 кој содржи: во горниот 
лев агол назив на органот до кој се поднесува известу-
вањето, број и датум, во средишниот дел назив на изве-
стувањето, назив на подносителот на известувањето, 
седиште на подносителот на известувањето, краток 
опис поради што се поднесува известувањето и место 
за потпис на подносителот на известувањето.  

 
Член 3 

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

 
     Бр. 02-18296/1  
25 мај 2011 година                    Министер за финансии,  
         Скопје          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1812. 
Врз основа на член 42 став (5) од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10 
и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе  

  
П Р А  В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНА И ФОРМА НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ВИНО СО 

ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат содржината и 

формата на елаборатот за производство и означување 
на винo со географски назив. 

 
Член 2 

(1) Елаборатот за производство и означување на 
винo со географски назив се изработува во А4 формат 
на хартија во бела боја во форма на книга. 

(2) Елаборатот од ставот 1 на овој член содржи: 
- опис и карактеристики на производителот на ви-

но; 
- карактеристики на географската област на произ-

водство со анализа на почвено-климатски услови; 
- карактеристики на сортиментот и површини под 

лозови насади; 
- технологија на производство на грозје; 
- хемиски состав на грозје и шира; 
- максимален принос по хектар; 
- метод на винификација; 
- параметри на хемиски состав на вино; 
- органолептички карактеристики на виното; 
- количина на заштитено вино по берба; 
- потпис на изготвувачот на елаборатот и 
- потпис и печат на подносителот  на елаборатот.  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
 
      Бр. 4229/3 
6 мај 2011година                 Министер,      
        Скопје                Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
1813. 

Врз основа на членот 42-а став (2) од Законот за ви-
ното (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.50/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА РЕГИСТА-
РОТ НА ВИНА СО ЗАШТИТЕН ГЕОГРАФСКИ 
НАЗИВ И НА КОРИСНИЦИ НА ГЕОГРАФСКИОТ 
НАЗИВ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, ПОСТАПКАТА 
ЗА УПИС КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и 

формата на регистарот на вина со заштитен географски 
назив и на корисници на географскиот назив, образе-
цот на барањето, постапката за упис како и потребната 
документација.  

 
Член 2 

(1) Регистарот на вина со заштитен географски на-
зив и на корисници на географскиот назив се води во 
форма на книга со тврди корици со црвена боја и ди-
мензии 30 x 21 на евиденциските листови кои се нуме-
рирани и меѓусебно поврзани. 

(2) На предната старана на корицата на книгата од 
ставот 1 на овој член е втиснат грбот на Република Ма-
кедонија, а под него се впишани со златни букви след-
ните зборови: Република Македонија; Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и регистар 
на вина со заштитен географски назив и на корисници 
на географскиот назив. 

(3) Во евиденциските листови се внесуваат следни-
ве податоци: 

- горе лево се отпечатува реден број под кој се еви-
дентира производителот/производителите на вино, 

- во средина на листот се отпечатува евиденциски 
лист и под него се отпечатува 

- назив на производителот/производителите на ви-
но. 

Во табелата се отпечатени следните податоци: 
- деловоден број на поднесеното барање, 
- датум на поднесување на барањето, 
- број на решение за упис во Регистар на вина со за-

штитен географски назив и на корисници на географ-
скиот назив; 

- седиштето, телефон и e-mail; 
- адреса на главниот преработувачки капацитет на 

производителот на вино (доколку е различна од адреса-
та на седиштето); 

- име на виното кое се заштитува во регистарот; 
- називот на географска област од каде што потек-

нува виното; 
- сортимент и методите на одгледување на лозјето; 
- максимален принос по ха; 
- област и метод за винификација; 
- органолептички карактеристики и 
- забелешки. 
(4) Регистарот на вина со заштитен географски на-

зив и на корисници на географскиот назив (во ната-
мошниот текст: Регистар) се води електронски и во пи-
шана форма. 

(5) Формата и содржината на Регистарот е дадена 
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Барањето за упис во Регистарот се поднесува на 
образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник.  

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

- името на виното кое се заштитува во регистарот; 
- назив на производителот на вино; 
- број на решение за упис во Регистарот на произво-

дители на вино; 
- седиште, телефон и e-mail; 
- адреса на главниот преработувачки капацитет на 

производителот на вино (доколку е различна од адреса-
та на седиштето); 

- географска област на производство на виното за 
која се однесува барањето; 

- сортимент и методите на одгледување на лозјето; 
- максимален принос по хектар; 
- област и метод за винификација; 
- соодветни параметри на физичко- хемискиот со-

став на виното; 
- органолептички карактеристики; 
- место и дата на поднесување и 
- потпис и печат на одговорно лице во правно лице. 
 

Член 4 
(1) За упис на виното со географски назив и на ко-

рисникот на географскиот назив во Регистарот, потреб-
но е до Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, производителот на вино да поднесе це-
лосно потполнето барање од член 3 на овој правилник 
во писмена форма и елаборат од член 42 од Законот за 
вино. 
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(2) По приемот на барањето од став 1 на овој член, 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ја утврдува веродостојноста на податоците 
во барањето кои се однесуваат за производителот на 
вино. 

(3) Доколку барањето е целосно потполнето и е 
поднесено од производител на вино кој е запишан во 
регистарот на производители на вино и доколку прави-
лата за производство и означување на виното содржани 
во елаборатот  се во согласност со одредбите од члено-
вите 38,  39, 40, 41 и 45 од Законот за виното, Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво со решение врши упис на виното со географски на-
зив и на корисникот на  географскиот назив во региста-
рот.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) За барање кое е нецелосно потполнето или е не-
комлетно или е поднесено од лице кое нема право да 
поднесе барање или пак кое е неосновано се примену-
ваат одредбите од Законот за општа управна постапка.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 08-4653/1                                    Министер, 

10 мај 2011 година                       Љупчо Димовски, с.р. 
          Скопје  
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1814. 
Врз основа на член 31 став (4) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10 

и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНА И ФОРМА НА ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗВОЗ НА ВИНО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат содржината и формата на придружниот документ за извоз на вино. 

 

Член 2 

(1) Придружниот документ за извоз на вино се издава на образец во А4 формат на бела хартија. 

(2) Образецот на придружниот документ за извоз на вино содржи: 

- име и адреса на извозникот; 

- име и адреса на примачот; 

- царински печат; 

- превозни средства и податоци за транспортот; 

- место за истовар; 

- опис на увезениот производ; 

- количина во l/hl/kg; 

- број на шишиња; 

- уверение; 

- извештај од анализата; 

- име и адреса на надлежната институција; 

- место и датум; 

- потпис, име и назив на службеното лице и 

- место за печат. 

(3) Образецот од ставот 1 на овој член се пополнува на македонски и англиски јазик.  

(4) Образецот на документот за извоз на вино е 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 Република 

Македонија”. 

   

   Бр. 08-4654/1 

10 мај 2011година                                                   Министер, 

      Скопје                                            Љупчо Димовски, с.р. 
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1815. 
 
 
 
 

Врз основа на член 78 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој (,,Службен весник на 
Република Македонија” бр. 49/10 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
објавува 

 
С П И С О К 

НА АВТОХТОНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА  И АВТОХТОНИ РАСИ НА ДОБИТОК 
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III. Овој список  се објавува  во ,,Службен весник на Република Македонија”. 
      
  Бр.16-1434/2 
6 мај 2011 година                                                  Министер, 
      Скопје                                            Љупчо Димовски, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1816. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/11 и 51/11), министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС 
 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Велес, број 02-731/3 до-
несен од Управниот одбор на Јавната установа, на сед-
ницата одржана на  20.04.2011  година . 

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

 
     Бр. 10-3558/2  
12 мај 2011 година            Министер,  
       Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
1817. 

Врз основа на член 140-а став 2 и 8 од Законот за 
заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), 
директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА 
ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата и начинот на водење на евиденци-
јата за спроведената едукација  од страна на  Дирекци-
јата за заштита и спасување. 

 
Член 2 

На физичкото или правното лице кое се повикува 
на едукација му се врачува покана за едукација. 

Поканата за едукација од став 1 на овој член се из-
готвува на образец со формат А4, изработен од хартија 
во бела боја и ги содржи следните елементи : 

1. Логото и називот на органот кој ја спроведува 
едукацијата; 

2. Податоци за лицето кое се повикува на едукаци-
јата: 

- име и презиме; 
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ); 
-  адреса на живеење и 

- работно место на кое е распореден во правното 
лице. 

3. Податоци  за правното лице : 
- назив и седиште; 
- место, време и датум каде/кога ќе се спроведе еду-

кацијата; 
- предмет на поканата со краток опис и назначува-

ње на одредбата во врска со која е сторена неправилно-
ста; 

- име, презиме и потпис на генералниот инспектор, 
односно на инспекторот за заштита и спасување; 

- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува 
на едукацијата; 

- место и датум на издавање и место за печат и 
- забелешка. 
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Поканата за едукација се врачува на лицето кое се 

повикува на едукација, во моментот на вршењето на 
инспекцискиот надзор кога со записник се констатира 
неправилност во работењето. 

Инспекторот за заштита и спасување обезбедува 
доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата за 
едукација. 

Едукацијата ја организираат и спроведуваат инспе-
кторите за заштита и спасување. 

Едукацијата се спроведува во просториите на Одде-
лението за генерален инспектор при Дирекцијата за за-
штита и спасување со седиште во Скопје. 

По исклучок од став 4 на овој член, едукацијата мо-
же да се спроведе и во други соодветни простории на 
Дирекцијата за заштита и спасување и во соодветни 
простории на правното лице каде што е утврдена не-
правилноста. 

 
Член 4 

Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 
повеќе пати. 

 
Член 5 

Лицето кое се едуцира се евидентира во евиденци-
јата  во електронска форма која ја води Дирекцијата за 
заштита и спасување. 

Евиденцијата содржи : назив и седиште на правно-
то лице, име и презиме на лицето на кое му е врачена 
поканата за спроведување на едукација и место и датум 
кога е извршена едукацијата. 

Инспекторите за заштита и спасување кои ја вршат 
едукацијата доставуваат месечни извештаи за спровед-
ната едукација до директорот на Дирекцијата за зашти-
та и спасување.  

 
Член 6 

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

 
    Бр. 01-1205/4             Дирекција за заштита и спасување 
15 април 2011 година       Директор,  
         Скопје                                  Шабан Салиу, с.р.      
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