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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3395. 
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/11), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 8 
ноември 2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВO МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН ВО 
СОСТАВ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА БЕЗБЕД-
НОСНА ПОДДРШКА НА АВГАНИСТАН – ИСАФ  

1. За учество  во мировната операција во состав на 
Меѓународните сили за безбедносна поддршка на 
Авганистан – ИСАФ, се испраќаат припадници на Ар-
мијата на Република Македонија, и тоа: 

- една механизирана пешадиска чета во состав од 
150 припадници на Армијата на Република Македонија 
за обезбедување  на командата на ИСАФ, 

- двајца штабни офицери на Армијата на Република 
Македонија за работа во командите на ИСАФ,  

- пет припадници на Армијата на Република Маке-
донија во состав на Оперативно – менторски тим и тим 
за врски (ОМЛТ) за поддршка на третата бригада од 
209-от корпус на Авганистанската национална армија, 

- медицински хируршки тим во состав од шест при-
падници на Армијата на Република Македонија за ра-
бота во рамките на Норвешкиот провинциски тим за 
реконструкција, 

- четири штабни офицери на Армијата на Републи-
ка Македонија за работа во рамките на Школото за вое-
на полиција за обука на Авганистанската национална 
армија и  

- мобилен тим за обука (MTT) во состав од пет при-
падници на Армијата на Република Македонија за ра-
бота во рамките на Школото за воена полиција за обу-
ка на Авганистанската национална армија. 

2. Припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 на оваа одлука се упатуваат, и тоа: 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеи 1, 2 и 3 на оваа одлука смета-
но од јануари 2012 до јули 2012 (прва годишна ротаци-
ја) и јули  2012  до јануари 2013 (втора  годишна рота-
ција) и 

 Стр. 
3416. Правилник за изменување на Правил-

никот за количините на горните грани-
ци-плафоните на емисиите на загадувач-
ките супстанции со цел утврдување на 
проекциите за одреден временски пери-
од кои се однесуваат на намалувањето 
на количините на емисиите на загаду-
вачките супстанции на годишно ниво...... 74

3417. Упатство за измена и дополнување 
на Упатството за начинот за вршење 
на платниот промет со странство......... 74

3418. Статутарна одлука за изменување  и 
дополнување на Статутот на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија........................... 75

3419. Правилник за посебните барања за 
безбедност на храната за посебна ну-
тритивна употреба – храна наменета 
за користење во диети со ограничена 
енергетска вредност со цел намалува-
ње на телесната  тежина (*).................. 76

3420. Решение за определување на денот за 
отпочнување со работа на извршителот 80

 Огласен дел........................................... 1-80
 
 
 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеја 4 на оваа одлука сметано од 
декември 2011 до јуни 2012  и 

- припадниците на Армијата на Република Македо-
нија од точката 1 алинеи 5 и 6 на оваа Одлука сметано 
од март 2012 до септември 2012 (прва годишна ротаци-
ја) и септември 2012  до март 2013 (втора годишна ро-
тација). 

3. Финансиските трошоци на учесниците во миров-
ната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбе-
дува: 

- за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеи 1, 2, 3, 5 и 6 на оваа одлука 
трошоците за транспорт ги обезбедува НАТО (страте-
шки партнер/земја контрибутор), а другите трошоци за 
плати, надоместоци, придонеси и логистички трошоци 
ги обезбедува Република Македонија, 

- за припадниците на Армијата на Република Маке-
донија од точката 1 алинеја 4 на оваа одлука трошоци-
те за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна 
медицинска заштита ги обезбедува Кралството Норве-
шка, додека другите трошоци за плати, надоместоци и 
придонеси ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана, односно Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.      
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
    Бр. 07- 4627/1                    Претседател на Собранието 
8 ноември 2011 година          на Република Македонија, 
         Скопје                              Трајко Вељаноски, с.р. 
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3396. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 27 став 5 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
број 40/2006,136/2008, 44/11 и 51/11), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 8 но-
ември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА  

КОМИСИЈА 
 
I. За претседател, потпретседател и членови на Др-

жавната изборна комисија,се избираат: 
а) за претседател 
Борис Кондарко, досегашен претседател на Држав-

ната изборна комисија, 
б) за потпретседател 
Субхи Јакупи, досегашен потпретседател на Држав-

ната изборна комисија, 
в) за членови: 
1. Влатко Сајкоски, досегашен член на Државната 

изборна комисија, 
2. Сашо Срцев, досегашен член на Државната из-

борна комисија, 
3. Јован Јосифовски, досегашен член на Државната 

изборна комисија, 
4. Виолета Дума, адвокат од Скопје и 
5. Бедредин Ибраими, досегашен член на Државна-

та изборна комисија. 
II. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ва мандатот на составот на Државната изборна комиси-
ја избран со Одлуката за избор на претседател, заменик 
и членови на Државната изборна комисија („Службен 
весник на Република Македонија" број 152/2008) и Од-
луката за избор на претседател на Државната изборна 
комисија („Службен весник на Република Македонија" 
број 49/11). 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07- 4628/1                    Претседател на Собранието 
8 ноември 2011 година          на Република Македонија, 
         Скопје                              Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
3397. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 3 од Законот за основање 
на Државна комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работен однос во втор степен 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
51/11), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана нa  8 ноември 2011 година донесе 

                                              
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУ-
ВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА 

ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 
 
I. За претседател и членови на Државната комисија 

за одлучување во управна постапка и постапка од рабо-
тен однос во втор степен, се именуваат: 

а) за претседател 
Ирена Брзанова, дипломиран правник од Скопје, 
б) за членови: 
1. Анита Кипаризовска Крстеска, дипломиран прав-

ник од Охрид, 
2. Јован Трпевски, дипломиран правник од Скопје, 

3. Јаготка Ивановска, дипломиран правник од Све-
ти Николе, 

4. Шериф Мемети, дипломиран земјоделски инжин-
ер од Тетово, 

5. Менсур Зенуни, дипломиран правник од с. До-
бридол и 

6. Ирена Василеска Шалевиќ, дипломиран правник 
од Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07- 4630/1                    Претседател на Собранието 
8 ноември 2011 година          на Република Македонија, 
         Скопје                              Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3398. 

Врз основа на член 89, став 3 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 30.10.2011 година доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

започнување на постапка за јавно приватно партнерс-
тво, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони бр. 02-720/3 од 
29.9.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 51-5760/1                 Претседател на Владата 
30 октомври 2011 година     на Република Македонија, 
           Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
3399. 

Врз основа на член  54, став 2 од Законот  за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 30.10.2011 година, 
донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗA ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТОК 

  
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи  Одлуката за да-
вање согласност за склучување на Договорот за давање 
на трајно користење движна ствар,  без надоместок, пат-
ничко моторно возило марка BMW X5  со идентифика-
ционен број WBAFB71030LV61688 на Министерството 
за внатрешни работи бр.19-2865/1 од 22.5.2007 година, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
65/2007).  
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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- 6053/1                       Претседател на Владата 
 30 октомври 2011 година     на Република Македонија, 

       Скопје                       м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

3400. 
Врз основа на член 26 од Законот за концесии и 

други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.7/2008, 
139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република 
Македонија,на седницата одржана на 30.10.2011 годи-
на, донесе  
 

О Д Л У К А 
 ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во функција на експлоатација на ми-
нералните суровини на локалитетите за кои се предлага 
доделување. На истите локалитети во изминатиот пер-
иод веќе е вршена експлоатација на минерални сурови-
ни. Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерални суровини се стекнува со доделување на 
концесија, како и моментот дека се работи за постојни 
и разработени каменоломи, како единствен начин за 
продолжување на дејноста е потребно да се доделат 
под концесија. 

 
Член 2 

 
Како основни цели за доделување на концесиите за 

експлоатација  е создавање на услови за рамномерно 
искористување на минералните суровини и создавање 
услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

 
Предмет на концесиите е вршење на експлоатација 

на поодделни видови на минерални суровини на  след-
ните локалитети: 

- “Тројаци“, општина Прилеп - минерална суровина 
- варовник; 

- “Краста”, општина Куманово - минерална сурови-
на - варовник; 

- “Оризари“, општина Липково - минерална сурови-
на - дијабаз; 

- “Татарли Чука“,  општина Валандово- минерална 
суровина - варовник;   

- “Ѓопчели“, општина Дојран - минерална суровина 
- дијабаз; 

- “Превалец“, општина Велес – минерална суровина 
– варовник; 

- “Тодорови Бавчи“, општина Велес – минерална 
суровина – варовник;  

- “Марков Камен“, општина Чучер Сандево – мине-
рална суровина – кварцит; 

- “Кежовица и Лџи“, општина Штип – минерална 
суровина - термоминерална вода и 

- “Стрновец“, општина Старо Нагоричане – мине-
рална суровина-  термоминерална вода. 

Концесиите за експлоатација од став 1 од овој член 
се доделуваат поодделно. 

Концесиите за експлоатација ќе се доделат: 
- на домашни и странски правни лица, вклучувајки 

ги и странските правни лица со подружница запишана 
во Централниот регистар на Република Македонија; 

- на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат ус-
ловите содржани во тендерската документација и јав-
ниот повик  и 

- на понудувачите со највисока понудена цена. 
 

Член 4 
Постапката за доделување на концесиите од точка 3 

од оваа одлука ќе се спроведе како постапка за доделу-
вање на концесии за експлоатација со отворен повик. 

 
             

Член 5 
Начинот на плаќање и пресметување на концеси-

скиот надоместок ќе се определи согласно Тарифникот 
за утврдување на висината на надоместоците за издава-
ње на дозволи и концесии за вршење детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009, 60/2010 и 
94/2010). 

 
Член 6 

Постапката за доделување на  концесиите за експ-
лоатација ќе биде спроведена во рок од 90 дена. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии, министерот за економија формира Коми-
сија за спроведување на постапката во рок од пет дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член е должна да ја 
подготви тендерската документација и јавниот повик, 
по претходно одобрување од министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
ни суровини, Комисијата став 2 од овој член во рок од 
пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни 
гласила. 

 
Член 7 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 8 

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

 
         Бр. 51-6341/1                   Претседател на Владата 
30 октомври 2011 година      на Република Македонија, 
           Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
3401. 

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија" 
број 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  30.10.2011 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗ-
ГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НА-
ПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА  ДЕЛ 

ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО  РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1) 

 
Член 1 

Се прекинува постапката за доделување концесија 
за вршење на работите на изградба, реконструкција, 
одржување, наплата на патарина и користење на дел од 
државните патишта во Република Македонија (Пакет 
1) започната со Одлуката за започнување постапка за 
доделување концесија за вршење на работите на из-
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градба, реконструкција, одржување, наплата на патари-
на и користење на дел од државните патишта во Репуб-
лика Македонија (Пакет 1) бр.19-5661/1 од 6.11.2009 
година („Службен весник на Република Македонија" 
број 134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 
137/10, 49/11, 91/11 и 114/11). 

 
Член 2 

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува 
да важи Одлуката за започнување постапка за доделу-
вање концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 1) бр.19-5661/1 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 137/10, 
49/11, 91/11 и 114/11). 

 
Член 3 

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

 
        Бр. 51- 6464/2                  Претседател на Владата 
 30 октомври 2011 година    на Република Македонија, 

       Скопје                       м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

3402. 
Врз основа на член 72 став 2 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство ("Службен весник на Република Македонија" 
број 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  30.10.2011  го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, 
НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА 
ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 2)  
Член 1 

Се прекинува постапката за доделување концесија 
за вршење на работите на изградба, реконструкција, 
одржување, наплата на патарина и користење на дел од 
државните патишта во Република Македонија (Пакет 
2) започната со Одлуката за започнување постапка за 
доделување концесија за вршење на работите на из-
градба, реконструкција, одржување, наплата на патари-
на и користење на дел од државните патишта во Репуб-
лика Македонија (Пакет 2) бр.19-5661/2 од 6.11.2009 
година („Службен весник на Република Македонија" 
број 134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 
137/10, 49/11, 91/11 и 114/11).  

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува 

да важи Одлуката за започнување постапка за доделу-
вање концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 2) бр.19-5661/2 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 137/10, 
49/11, 91/11 и 114/11). 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 51- 6464/3                  Претседател на Владата 
 30 октомври 2011 година    на Република Македонија, 

       Скопје                       м-р  Никола Груевски, с.р. 

3403. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија, 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.10.2011 годи-
на донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНА  СТВАР НА  ОПШТИНА 

СТУДЕНИЧАНИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, со следниве карактеристики: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од членот 1 од оваа одлука  се дава 

на трајно користење без надомест на општина Студе-
ничани. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Студеничани, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната  
ствар од членот 1 од оваа одлука, која се дава на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-6609/1                      Претседател на Владата 

30 октомври 2011 година      на Република Македонија, 
    Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3404. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 22.10.2011 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА  
СПРЕМА МРТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши отпишување на побарува-
њето на Агенцијата за стоковни резерви во количина 
од 3.104.251 кг. Мазут спрема МРТ. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
         Бр. 51-6819/1                   Претседател на Владата 
22 октомври 2011 година      на Република Македонија, 
           Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р.  
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3405. 
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05, 
4/08, 48/10, 158/10, 44/11 и 53/11), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ 
ЗА БЕЛ ШЕЌЕР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за намалување 
на увозните давачки – царинска стапка, за бел шеќер  
со тарифен број 1701 99 10 00, од 30% на 5 %.   

Член 2 
Стоката од член 1 на оваа одлука ќе се увезува зак-

лучно со 31.1.2012 година. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
Бр.51-6843/1                      Заменик на претседателот 

8 ноември 2011 година            на Владата на Република 
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3406. 

Врз основа на член 5 став 5 од Законот за минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на  30.10.2011 година донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдуват локалитетите на кои 
ќе се вршат деталните геолошки истражувања на мине-
рални суровини за 2011 година.  

 
II 

Во зависност од видот на минералните суровини 
деталните геолошки истражувања може да се вршат на 
следните локалитети: 

 
I - НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
- локалитет “Дебриште“ – Росоман за минерална су-

ровина варовник;  
- локалитет “Баир“ с. Горно Оризари – Велес за ми-

нерална суровина варовник;  
- локалитет “Пагаруша“ – Студеничани за минерал-

на суровина варовник; 
- локалитет “с. Модрич“ – Струга за минерална су-

ровина варовник; 
- локалитет “Ќојлија“ – Петровец за минерална су-

ровина варовник; 
- локалитет “Барбарас“ – Долнени за минерална су-

ровина варовник; 
- локалитет “Градиште“ с. Могорче – Дебар за ми-

нерална суровина варовник; 
- локалитет “Облец“ – Дебарца и Другово за мине-

рална суровина варовник; 
- локалитет “Тројаци“ – Прилеп за минерална суро-

вина варовник; 
- локалитет “Остра Чука“ с. Дебреште – Долнени за 

минерална суровина варовник; 
- локалитет “Габер-Радине“ с. Ново Село – Дебарца 

за минерална суровина варовник; 
- локалитет “Градец“– Виница за минерална суро-

вина глина;  

- локалитет “Горица“ – Чешиново – Облешево за 
минерална суровина глина; 

- локалитет “Петрино Болно“– Ресен за минерална 
суровина туларска глина;  

- локалитет “Козјак“ с. Ореше – Чашка за минерал-
на суровина кварц; 

- локалитет “Кравечки Присој“ с. Степанци – Ча-
шка за минерална суровина кварц; 

- локалитет “Локвичиња“ с. Осинчани – Студенича-
ни за минерална суровина кварц; 

- локалитет “Лавинчеви“ – Гази Баба за минерална 
суровина кварцит; 

- локалитет “с. Дреново и с. Лесново“ – Пробиштип 
за минерална суровина вулкански туф;  

- локалитет “Самовиљак“ с. Кален – Прилеп за ми-
нерална суровина амфиболит;  

- локалитет “Ќупријан“ с. Батинци – Студеничани 
за минерална суровина песок и чакал;  

- локалитет “Оџов Чукар“ с. Звегор – Делчево за 
минерална суровина песок;  

- локалитет “Голем Дол“ – Сопиште за минерална 
суровина песок и чакал; 

- локалитет “Гечерлиски Рид“ – Босилово за мине-
рална суровина песок и чакал; 

- локалитет “Гечерлиски Рид“ – Босилово за мине-
рална суровина песок и чакал; 

- локалитет “Моране“ – Студеничани за минерална 
суровина песок; 

- локалитет “Бел Камен“ с. Стенковец – Чучер Сан-
дево за минерална суровина варовник; 

- локалитет “Краста“ с. Опејнца – Охрид за мине-
рална суровина варовник; 

- локалитет “Рамна Нива“ с. Богомила – Чашка за 
минерална суровина кварц; 

- локалитет “Пештерница“ - Неготино за минерална 
суровина песок, глина и лапорец;  

- локалитет “Пепелиште“ - Неготино за минерална 
суровина песок, глина и лапорец  

- локалитет “Стара Корија“ - Липково за минерална 
суровина дијабаз;  

II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
  
- локалитет “Башибос - Бајрамбос“ – Дојран за ми-

нерална суровина бакар, злато, сребро, олово и цинк;  
III. УКРАСЕН КАМЕН 

 
- локалитет “Џурово“ – Прилеп за минерална суро-

вина травертин; 
- локалитет “Сладун“ – Прилеп за минерална суро-

вина мермер; 
- локалитет “Поле “с. Бешиште – Прилеп за мине-

рална суровина оникс и травертин; 
- локалитет “Кладник“ с. Козица – Другово за мине-

рална суровина мермер; 
- локалитет “Гробиште“ Г. Палчиште – Боговиње за 

минерална суровина мермер; 
- локалитет “Црн Габер“ с. Бабино – Демир Хисар 

за минерална суровина мермер; 
- локалитет “Рамниште“ с. Никодин – Прилеп за 

минерална суровина мермер;  
IV. ГЕОТЕРМАЛНИ ВОДИ  

- локалитет “Под Ано“ – Валандово за минерална 
суровина геотермална вода. 

 
III 

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

 
Бр. 51-6612/1                      Претседател на Владата 

30 октомври 2011 година      на Република Македонија, 
    Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3407. 
Врз основа на член 108 став 9 од Законот за лекови-

те и медицинските помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11 и 53/11) , 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 30.10.2011 година, донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ  
НА ЛЕКОВИТЕ 

 
Предмет на методологијата 

 
Член 1 

Со оваа методологија се обезбедува единствен и 
општ пристап за начинот на формирање на цените на 
лековите. 

 
Член 2 

Со оваа методологија се утврдува начинот на фор-
мирање на цените на големо и цените на мало на леко-
вите кои имаат одобрение за ставање во промет издаде-
но од Агенцијата за лекови (во натамошниот текст: 
Агенцијата) и се издаваат на рецепт. 

Со оваа методологија се утврдува и начинот на 
формирање на цените на големо и цените на мало на 
лековите за кои Агенцијата има издадено одобрение за 
увоз, согласно член 79 став 2 алинеи 1, 3, 4 и 5 од Зако-
нот за лековите и медицинските помагала. 

 
Член 3 

Цените на големо и цените на мало на лековите се 
формираат на основа на споредбена цена на лекот на 
големо во референтните земји. 

 
Референтни земји 

 
Член 4 

Референтни земји се земји чии цени на лековите на 
големо, се користат за споредување со цените на леко-
вите на големо во Република Македонија. 

Референтни земји, во смисла на оваа методологија, 
се: Република Словенија, Република Бугарија, Кралс-
твото Холандија, Република Полска, Обединетото 
Кралство, Француска Република, Република Хрватска, 
Република Србија, Република Грција, Сојузна Републи-
ка Германија, Република Турција и Руската Федераци-
ја. 

Извори на податоци за цените на лековите во рефе-
рентните земји, во смисла на оваа методологија, се пос-
ледните официјални податоци на надлежните органи за 
цените на големо на лековите во референтните земји, 
објавени во печатените односно електронските публи-
кации. 

По исклучок на ставовите 2 и 3 на овој член, ако не 
е можно да се утврди споредбена цена ниту во една од 
публикациите или само во една од земјите наведени во 
став 2 од овој член, референтна земја во смисла на оваа 
методологија се сите земји на Европската Унија. 

Доколку лекот не добил одобрение за ставање во 
промет во ниту една земја на Европската Унија, за ре-
ферентна цена се смета цената во земјата на произво-
дителот. 

Споредбена цена на лекот на големо  
во референтните земји 

 
Член 5 

Споредбена цена на лекот на големо во референт-
ните земји од член 4 став 2 на оваа методологија е це-
ната на големо на истиот лек без вклучен ДДВ (во на-
тамошниот текст: цената на големо) во референтните 
земји.    

Член 6 
Под ист лек, во смисла на оваа методологија, се 

смета лек со исто интернационално незаштитено име 
(во натамошниот текст: INN), иста фармацевтска фор-
ма, јачина и пакување.  

 
Член 7 

Ако во референтните земји од член 4 став 2 од оваа 
методологија нема лек со иста фармацевтска форма, 
може да се спореди со сродна форма (на пример: табле-
та - обложена таблета -  капсула, или суспензија – си-
руп - раствор), при што формите на лековите со про-
должено или модифицирано делување не може да се 
изедначат со лековите кои го немаат тоа дејство. 

Во случај на различен број на пакувани дозирани 
единици на лекот, се користи пакувањето што содржи 
споредлив број на единици односно најблиското паку-
вање до бараното.  

Во случајот од став 2 на овој член споредбената 
цена на големо на лекот треба да биде пресметана како 
споредбена цена на големо по единица и тоа пресмета-
на по број на единици во тој производ. 

 
Член 8 

Споредбена цена на лекот на големо, се утврдува на 
секоја фармацевтска форма, јачина и пакување, посеб-
но.  

 
Член 9 

Споредбената цена на лекот на големо во референт-
ните земји е средна вредност на сите цени на лековите 
на големо согласно член 5 од оваа методологија, со ист 
INN, иста фармацевтска форма, јачина и пакување од 
различни производители.  

 
Член 10 

Доколку лекот од член 6 од оваа методологија не е 
во промет во некоја од референтните земји од член 4 
став 2 од оваа методологија и неговата цена не е обја-
вена на официјалните извори на податоци на цените на 
лековите од член 4 став 3 од оваа методологија, за спо-
редбена цена на лекот се користи цената на лекот сог-
ласно член 4 став 4 од оваа методологија. 

Споредбената цена на лекот на големо од член 9 од 
оваа методологија се пресметува во денари, така што 
споредбената цена на лекот на големо во валутата на 
земјата од референтните земји од член 4 став 2 од оваа 
методологија, се множи со средниот курс на валутата 
на референтната земја спрема денарот по курсна листа 
на Народна банка на Република Македонија на послед-
ниот 1 март или последниот 1 октомври пред датумот 
кога се врши пресметувањето. 

 
Просечна споредбена цена на лекот на големо  

во референтните земји 
 

Член 11 
Просечна споредбена цена на лекот на големо во 

референтните земји од член 4 став 2 од оваа методоло-
гија, се пресметува така што се одредува средна вред-
ност од двете најниски споредбени цени на големо од 
референтните земји. 

Просечната споредбена цена на лекот на големо од 
став 1 на овој член е максимална цена на лекот на 
големо во Република Македонија.  

Доколку постои само една споредбена цена од една 
референтна земја од член 4 став 2 од оваа методологи-
ја, а нема споредбена цена во ниту една друга рефе-
рентна земја од член 4 став 2 од оваа методологија, за 
просечна  споредбена цена на големо се зема цената од 
таа земја и најниската цена во сите земји членки на 
Европската унија. 
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Доколку нема споредбена цена во ниту една друга 
референтна земја членка на Европската унија, за спо-
редбена цена се зема цената од ставот 3 од овој член. 

 
Член 12 

Максималната цена на лекот на големо што ја утвр-
дува Агенцијата двапати годишно на 15 март и 15 
октомври се објавува на веб страната на Агенцијата: 
www.reglek.com.mk.  

 
Трошоци содржани во цената на лекот на големо 

 
Член 13 

Во цената на лекот на големо се содржани трошо-
ците на прометот на лекот на големо, царинските тро-
шоци и останатите трошоци за увоз. 

 
Маржа на прометот на лекови на мало 

 
Член 14 

Маржата за промет на лекот на мало чија цена на 
големо е до 5,00 евра во денарска противвредност, из-
несува 28% од цената на лекот на големо. 

Маржата за промет на лекот на мало чија цена на 
големо е од 5,01 до 20,00 евра во денарска противвред-
ност, изнесува 25% од цената на лекот на големо. 

Маржата за промет на лекот на мало чија цена на 
големо е од 20,01 до 100,00 евра во денарска против-
вредност, изнесува 20% од цената на лекот на големо. 

Маржата за промет на лекот на мало чија цена на 
големо е над 100,01 евра во денарска противвредност, 
изнесува 1.200 денари.     

 
Формирање на цена на лек 

 
Член 15 

Подносителот на барањето за формирање на цена 
на лекот на големо поднесува предлог цена на лекот на 
големо, која не може да биде повисока од максимална-
та цена на лекот на големо, согласно оваа методологи-
ја. 

 
Член 16 

Доколку носителот на одобрението за формирање 
на цена на лек, достави барање за намалување на фор-
мираната цена на лекот на големо, од страна на Аген-
цијата, истото се одобрува еден ден по поднесувањето. 

Доколку носителот на одобрението за формирање 
на цена на лек, достави барање за зголемување на фор-
мираната цена на лекот на големо, но не поголема од 
максималната цена на лекот на големо, барањето се до-
ставува преку Агенцијата до Комисијата формирана од 
Владата на Република Македонија, при што подносите-
лот на барањето за зголемување на формираната цена 
на лекот на големо треба да се достави и образложение 
со фармакоекономска студија.  

Доколку носителот на одобрението за формирање 
на цена на лек, достави барање за зголемување на фор-
мираната цена на лекот на големо која е над максимал-
ната цена на лекот на големо формирана во Агенција-
та, треба да достави и пресметка со која укажува на по-
требата од зголемување на максималната цена на лекот 
утврдена со оваа методологија.  

Носителот на одобрението за формирање на цена на 
лек веднаш ја информира Агенцијата за секоја промена 
на цената на лекот во референтните земји од член 4 
став 2 од оваа методологија или некоја од земјите врз 
основа на која е формирана цената. 

Формираните цени на лековите согласно оваа мето-
дологија, се објавуваат веднаш, а најдоцна до еден ра-
ботен ден на веб страната на Агенцијата: 
www.reglek.com.mk. 

Доколку лекот кој има одобрение за ставање на лек 
во промет, издадено од Агенцијата, и има утврдена 
цена согласно оваа методологија, а не е ставен во про-
мет во период од 12 месеци од денот на добивањето на 
одобрението за формирање на цена, одобрената цена 
нема да важи и ќе се пристапи кон утврдување на нова 
цена на лекот по претходно поднесено ново барање. 

 
Лек на оригинатор и иновативни лекови 

 
Член 17 

Споредбената цена на лекот на големо за лекот на 
оригинаторот е средна вредност на двете најниски 
цени на големо на лекот на оригинаторот од ист произ-
водител во референтните земји од член 4 од оваа мето-
дологија и таа цена е максимална цена на големо на 
лекот на оригинаторот во Република Македонија. 

Споредбената цена на лекот на големо за иноватив-
ниот лек е средна вредност на двете најниски цени на 
големо на иновативниот лек во референтните земји од 
член 4 од оваа методологија и таа цена е максимална 
цена на големо на иновативниот лек. 

 
Показатели на фармакоекономски студии 

 
Член 18 

При поднесување на барање за зголемување  на 
цената на лекот, подносителот, во барањето треба да ги 
достави следните показатели на фармакоекономската 
студија за лекот. 

- цена на лекот на големо за оригиналното пакува-
ње во земјата на производителот, 

- дневно дефинирана доза на лекот согласно пода-
тоците на Светската здравствена организација, како и 
АТЦ кодот на лекот, 

- цена на лекот на големо според дневно дефинира-
на доза на лекот согласно методологијата на Светската 
здравствена организација, и 

- економски ефекти на должината на траење на те-
рапијата, еден тераписки циклус, месечна или вкупна 
терапија, користење на препорачаната тераписка доза.  

Член 19 
Врз основа на показателите од фармакоекономски-

те студии може да се формира повисока цена на лекот 
на големо, заради обезбедување на снабденоста на 
пазарот со потребните лекови, за лекови од поширок 
јавно здравствен интерес, односно лекови за лечење на 
болести од поголемо социјално-медицинско значење. 

Цената на лекот на големо од став 1 на овој член не 
може да биде повисока од 20% од просечната цена на 
лекот на големо во референтните земји. 

 
Документација која ја доставува барателот  

до Агенцијата 
 

Член 20 
Подносителот на барањето за формирање на цената 

на лекот на големо до Агенцијата ја доставува следната 
документација: 

- барање за одобрување на цена на лекот; 
- копија на одобрението за ставање на лек во про-

мет; 
- копија од постоечкото одобрение со формирана 

цена на лекот доколку цената не се формира за прв пат; 
- уплата согласно Правилникот за надоместоците 

што се плаќаат во постапките што се водат согласно 
Законот за лековите и медицинските помагала. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 21 

Започнатите постапки за одобрување на формирање 
на цена на лек пред денот на влегување во сила на оваа 
методологија, ќе се завршат според одредбите од оваа 
методологија.  
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Член 22 
За одобренијата за формирани цени на лековите 

издадени пред влегувањето во сила на оваа методоло-
гија, носителите на одобренијата за формирани цени на 
лекови треба во рок од 20 дена од влегувањето во сила 
на оваа методологија да поднесат барање за утврдува-
ње на цена согласно оваа методологија. 

По истекот на рокот од став 1 на овој член, одобре-
нијата за формирани цени на лекови издадени пред 
влегувањето во сила на оваа методологија на носители-
те на одобренијата за формирани цени на лекови кои 
нема да поднесат барање за утврдување на цена соглас-
но оваа методологија во рокот од став 1 на овој член, 
престануваат да важат.  

Член 23 
Доколку постоечката цена на лекот на големо во 

Република Македонија формирана согласно прописите 
кои важеле пред денот на влегување во сила на оваа 
методологија е пониска од максималната цена на лекот 
на големо во Република Македонија пресметана сог-
ласно оваа методологија, цената на лекот на големо се 
формира така што се зема постоечката цена на лекот во 
Република Македонија. 

Доколку постоечката цена на лекот на оригинато-
рот на големо во Република Македонија формирана 
согласно прописите кои важеле пред денот на влегува-
ње во сила на оваа методологија е под споредбената 
цена на големо на лекот на оригинаторот во референт-
ните земји од член 4 од оваа методологија, цената на 
лекот на големо се формира така што се зема постоеч-
ката цена на лекот во Република Македонија. 

Доколку постоечката цена на иновативниот лек на 
големо во Република Македонија формирана согласно 
прописите кои важеле пред денот на влегување во сила 
на оваа методологија е под споредбената цена на 
големо на иновативниот лек во референтните земји од 
член 4 од оваа методологија, цената на лекот на големо 
се формира така што се зема постоечката цена на лекот 
на големо во Република Македонија.  

Член 24 
Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од 

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

 
         Бр. 51-6115/1                   Претседател на Владата 
30 октомври 2011 година      на Република Македонија, 
           Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3408. 

Врз основа на член 83 став (4) од Законот за хеми-
калии (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.145/10)  министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИТЕ МЕРКИ 
ЗА БЕЗБЕДНО ЧУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА 

ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ ХЕМИКАЛИИ  
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат превентивните 
мерки за безбедно чување и складирање на особено 
опасните хемикалии. 

 
Член 2 

Поради опасните својства на особено опасните хе-
микалии, правните лица кои имаат дозвола за вршење 
на дејноста промет треба да обезбедат пристап до овие 
хемикалии и да имаат овластени лица, кои ќе имаат 
пристап до овие хемикалии.  

Чувањето и складирањето на  хемикалиите од ста-
вот 1 на овој член треба да биде организирано така што 
тие нема да можат да бидат достапни до неовластени 
лица.  

Член 3 
Превентивните мерки треба да ги обезбедат прав-

ните лица кои ги стваат во промет особено опасните 
хемикалии, а тоа се произведители, увозници, дистри-
бутери, како и натамошни корисници кога ја синтети-
зираат смесата заради ставање во промет. 

 
Член 4 

Чувањето и складирањето на хемикалиите се обез-
бедува со спроведување на превентивни мерки за без-
бедно чување и складирање на особено опасни хемика-
лии, како и  водење на евиденција за лицата на кои тие 
хемикалии им се продадени, односно отстапени без на-
домест. 

 
Член 5 

Превентивните мерки треба да бидат во согласност 
со мерките за спречување на хемиска несреќа, против-
пожарните мерки, мерките кои се однесуваат на без-
бедноста и здравјето на работа, како и мерките за за-
штита на животната средина согласно со прописи од 
овие области.  

 
Превентивни мерки за безбедно чување и складирање 

на особено опасни хемикалии 
 

Член 6 
Подносителот на барањето за издавање на дозвола 

за вршење на дејноста промет на особено опасни хеми-
калии треба да се раководи согласно превентивните 
мерки за безбедно чување и складирање на особено 
опасни хемикалии. 

Превентивните мерки се однесуваат особено на: 
1. безбедно чување односно складирање на особено 

опасни хемикалии; 
2. безбедносни процедури; 
3. начин на спроведување на интерната контрола на 

безбедносните процедури и акувањето со особено 
опасни хемикалии. 

 
Безбедно чување и складирање  

Член 7 
Превентивните мерки за безбедно чување и склади-

рање треба да го опфаќаат описот на местото и начинот 
на чување и складирање на особено опасни хемика-
лии.Со овие мерки се овозможува точен увид во тоа ка-
де особено опасната хемикалија се наоѓа и кој е овла-
стен да има пристат до оваа хемикалија. 

Превентивните мерки треба да бидат утврдени по-
себно за чување и складирање во:  

- плакар; 
- простор за складирање; 
- подвижен и самостоечки контејнер и  
- продажен простор. 
Со превентивните мерки за чување на особено 

опасните хемикалии во продажен простор треба да се 
обезбеди потрошувачот да нема слободен пристап до 
овие хемикалии, што се постигнува со чување на осо-
бено опасните хемикалии под клуч.  

Со превентивните мерки треба да се определи ме-
стото на чување на клучот, како и списокот на овласте-
ни лица. 
 
Безбедносни процедури за прием, издавање, чување 
и транспорт (во рамките на локацијата на правното 

лице) на особено опасни хемикалии 
 

Член 8 
Превентините мерки се однесуваат и на безбеднос-

ни процедури за прием, издавање, чување и транспорт 
на особено опасни хемикалии во рамките на локацијата 
на правното лице. Сите безбедносни процедури треба 
да бидат потпишани од страна на одговорното лице и 
заверени со печат. 
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Со процедурата за прием односно издавање на осо-
бено опасна хемикалија треба да се провери: 

1. обележувањето на особено опасната хемикалија; 
2. видот и состојбата на пакувањето; 
3. количината на особено опасната хемикалија. 
Податоците за извршената проверка се впишуваат 

во посебна книга потпишана од страна на примачот и 
испорачувачот на особено опасната хемикалија. 

Со процедурата за начинот на чување на особено 
опасната хемикалија треба да се  провери: 

1. дали пристапот до особено опасната хемикалија 
имаат само овластени лица и  

2. дали се исправни уредите за заклучување 
Податоците за извршената проверка се впишуваат 

во посебна книга потпишана од страна на одговорното 
лице за чување на особено опасната хемикалија. 

Со процедурата за транспортот на особено опасната 
хемикалија во рамките на правното лице се уредува по-
стапката со која транспортот на хемикалијата се врши 
во согласност со нејзините опасни својства, како и по-
стапката со која се оневозможува пристапот на неовла-
стени лица. 
 
Интерна контрола на спроведувањето на безбедносните 
процедури и ракувањето со особено опасни хемикалии 

 
Член 9 

Делот на превентивните мерки кои се однесува на 
описот на начинот на спроведувањето на интерната 
конторла на безбедносните процедури и ракувањето со 
особено опасни хемикалии треба да содржи податоци 
за лицето коешто е овластено да ги спроведува безбед-
носните процедури, интервалите во кои се спроведува 
интерната контрола, содржината на извештајот за извр-
шената контрола, како и предлог мерките од страна на 
одговорното лице што  треба да се преземат за да се 
обезбеди што подобро спроведување на безбедносните 
процедури. 

 
Образложение за начинот на користење и начинот 

на чување на особено опасни хемикалии 
 

Член 10 
Подносителот на барањето за издавање на дозвола 

за користење на особено опасни хемикалии треба, со 
барањето, да поднесе образложение за начинот на ко-
ристење и начинот на чување на особено опасни хеми-
калии. 

Образложението за начинот на користење треба да 
содржи податоци за начинот на подготовката, начинот 
на примената од кои се гледа дека таа примена е во 
согласност со безбедносниот лист за таа хемикалија, 
дозите за примена, и дали треба да се користи опрема 
за лична заштита. 

Образложението за начинот на чување треба да со-
држи опис на преземените мерки за да особено опасна-
та хемикалија не дојде во сопственост на неовластени 
лица(на пр. држење одвоено од останатите хемикалии 
и друг прибор, заклучена). 

 
Член 11 

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

 
      Бр. 15-6124/2 
4 ноември 2011 година                          Министер, 
        Скопје                                  Никола Тодоров, с.р. 

3409. 
Врз  основа на  член  92  став  3  од Законот  за хе-

микалии („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 145/10), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА  
ЗА ПРОМЕТОТ СО ОСОБЕНИ ОПАСНИ ХЕМИКАЛИИ 

             
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
њето на евиденцијата за прометот со особено опасните 
хемикалии.                                                                                                       

 
Член 2 

Евиденцијата за прометот со особено опасни хеми-
калии се води од страна на сопственикот на дозволата 
за вршење на дејност промет со особено опасни хеми-
калии во Книга за евиденција за прометот со особено 
опасни хемикалии, со обележани страници, така што 
податоците не можат да бидат дополнително додавани, 
менувани и бришани. 

Книгата за евиденција за прометот со особено опас-
ни хемикалии содржи податоци за потрошувачите на 
коишто особено опасната хемикалија им е продадена 
или отстапена без надомест, и тоа: 

1) за правно лице: 
а) општи податоци: назив, адреса, број на телефон, 

електронска пошта и даночен идентификациски број 
(ДИБ); 

б) други податоци: 
- број и рок на важност на дозволата  за  вршење  на 

дејност  промет  со особено опасни  хемикалии, за 
дистрибутери и натамошни корисници кои ја произве-
дуваат смесата заради ставање во промет и 

- целта на користење на особено опасната хемика-
лија (индустриска или професионална), за натамошни-
те корисници; 

2) за физичко лице:  
а) општи податоци: име и презиме, адреса, единс-

твен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), број на теле-
фон и електронска пошта;  

б) други податоци:  
- број и  рок на важност на дозволата  за  користење  

на особено опасните  хемикалии; 
- идентификација на особено опасната хемикалија: 
-   за  супстанции:  трговско име  и  хемиски  назив,  

CAS  и  ЕС  бројот на супстанцијата и количина;  
- за  смеси: трговско име од оригиналното пакување 

и хемиски назив, CAS и ЕС бројот на состојките на 
смесата кои придонесуваат за опасноста на смесата и 
количина.  

Покрај податоците од ставовите 2 и 3 на овој член, 
во Книгата за евиденцијата за прометот со особено 
опасни хемикалии се наведува и датумот кога особено 
опасната хемикалија е продадена или отстапена без на-
домест, како и име, презиме и потпис на лицето кое ја 
издало особено опасната хемикалија.  

 
Член 3 

Книгата за евиденција за прометот со особено опас-
ни хемикалии се води во пишана и во електронска фор-
ма на Образец кој е даден во Прилог и 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. 15-6124/3 
4 ноември 2011 година                          Министер, 
          Скопје                                  Никола Тодоров, с.р. 
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3410. 

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за хеми-

калии („Службен весник на Република Македонија” бр. 

145/10), министерот за здравство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ДЕЈНОСТ ПРОМЕТ СО ОСОБЕНО ОПАСНИ ХЕ-

МИКАЛИИ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-

ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УПОТРЕБА НА ОСОБЕ-

НО ОПАСНИ ХЕМИКАЛИИ, ОБРАЗЕЦОТ НА 

ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ПРО-

МЕТ СО ОСОБЕНО ОПАСНИ ХЕМИКАЛИИ И 

ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА  ЗА УПОТРЕБА НА  

ОСОБЕНО ОПАСНИ ХЕМИКАЛИИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат образецот на ба-

рањето за вршење на дејност промет со особено опасни 

хемикалии, образецот на барањето за издавање дозвола 

за употреба на особено опасни хемикалии, образецот 

на дозволата за вршење на дејност промет со особено 

опасни хемикалии и образецот на дозволата за употре-

ба на особено опасни хемикалии. 

 

Член 2 

Образецот на барањето за вршење на дејност про-

мет со особено опасни хемикалии содржи:  

1) број и датум; 

2) податоци за подносителот на барањето: 

- име/назив;  

- адреса, број на телефон и електронска пошта;  

- даночен идентификациски број (ДИБ); 

- име на одговорното лице/советникот  за хемика-

лии, ако е пропишано да има;  

3) датум и број на претходно издадена дозвола, ако 

дозволата била издадена порано;  

4) податок дали дејноста промет со особено опасни 

хемикалии ќе ја врши како производител, увозник или 

натамошен корисник и 

5) потпис на подносителот на барањето и место за 

печат. 

Кон барањето од став 1 на овој член се доставува:  

1)  опис на преземените превентивни мерки за без-

бедно чување и складирање на особено опасните хеми-

калии 

2)  доказ за обезбеден соодветен простор за склади-

рање, и тоа:  

- фотокопија од имотниот лист за обезбедениот 

простор за складирање или  

 - фотокопија од договорот за закуп на простор за 

складирање за период од најмалку една година;  

3) список на особено опасните хемикалии коишто 

подносителот на барањето има намера да ги стави во 

промет;  

4) податоци за особено опасните хемикалии; 

5) причините за барање на дозволата и 

6) доказ за уплатен надоместок за издавање на доз-

вола за вршење на дејност промет на особено опасни 

хемикалии.  

Документите од став 2 точките 2) и 6) на овој член 

се доставуваат во оригинал на увид.  

Образецот на барањето за вршење на дејност про-

мет со особено опасни хемикалии е даден во Дел 1а од 

Прилогот кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Образецот на барањето за издавање дозвола за упо-

треба на особено опасни хемикалии содржи:  

1) број и датум; 

2) податоци за подносителот на барањето:  

- име и презиме;  

- адреса, број на телефон и електронска пошта; 

- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);  

3) датум и број на претходно издадена дозвола, ако 

дозволата била издадена порано;  

4) идентификација на особено опасната хемикалија:  

- за супстанции: реден број, трговско име и хемиски 

назив на супстанцијата, CAS и ЕС број на супстанција-

та и знакот на опасноста, ознаката на ризи-

кот/известување за опасноста;  
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- за смеси: реден број, трговско име од оригинално-

то пакување, хемиски назив, CAS и ЕС број на суп-

станцијата која придонесува за опасноста на смесата и 

состав на смесата со номинални концентрации на суп-

станциите кои придонесуваат за опасноста на смесата; 

5) причини  поради кои се бара дозволата и  

6) потпис на подносителот на барањето и место за 

печат.  

Кон барањето од став 1 на овој член се доставува:  

1) образложение за начинот на употреба и чување 

на особено опасната хемикалија;  

2) безбедносен лист за особено опасната хемикалија 

којашто има намера да ја употреби;  

3) изјава дека е обезбеден простор за чување на осо-

бено опасната хемикалија;  

4) изјава во која се дава образложение зошто за пла-

нираните начини и цели на употреба не можат да се ко-

ристат други алтернативни хемикалии и  

5) доказ  за  уплатен  надоместок  за  издавање  на 

дозвола  за употреба  на особено  опасни хемикалии.  

Образецот на барањето за издавање дозвола за упо-

треба на особено опасни хемикалии е даден во Дел 1б 

од Прилогот кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 4 

Дозволата за вршење на дејност промет со особено 

опасни хемикалии содржи:  

1)  број и датум;  

2) законски основ за издавање на дозволата, однос-

но член 87 став 1 од Законот за хемикалии; 

3) општи податоци за сопственикот на дозволата: 

- име/назив;  

- адреса, број на телефон и електронска пошта и 

- даночен идентификациски број (ДИБ);  

4) намена за издавање на дозволата, односно пода-

ток дали дејноста промет со особено опасни хемикалии 

ќе ја врши како производител, увозник или натамошен 

корисник;  

5) услови за безбедно чување и складирање на осо-

бено опасните хемикалии, ако е потребно; 

6) рок на важност на дозволата; 

7) образложение за издавање на дозволата; 

8) упатство за правно средство и  

9) потпис на овластеното лице и место за печат. 

Образецот на дозволата за вршење на дејност про-

мет со особено  опасни хемикалии е даден во Дел 2а од 

Прилогот кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 5 

Дозволата за употреба на особено опасни хемика-

лии содржи:  

1) број и датум; 

2) општи податоци за сопственикот на дозволата:  

- име и презиме;  

- адреса, број на телефон и електронска пошта; 

- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ);  

3)  идентификација на особено опасната хемикали-

ја:  

- за супстанции: трговското име и хемискиот назив, 

CAS и ЕС бројот на супстанцијата и знакот на опасно-

ста, ознаката на ризикот/известување за опасноста; 

- за смеси: трговското име од оригиналното пакува-

ње,  хемискиот назив, CAS и ЕС бројот на супстанција-

та која придонесува за опасноста на смесата и составот 

на смесата со номинални концентрации на супстанции-

те кои придонесуваат за опасноста на смесата;  

4) намена за која се издава дозволата; 

5) услови за безбедно чување и употреба на особено 

опасните хемикалии, ако е потребно; 

6) рок на важност на дозволата; 

7) образложение за издавање на дозволата; 

8) упатство за правно средство и  

9) потпис на овластеното лице и место за печат. 

 Образецот на дозволата за употреба на особено 

опасни хемикалии е даден во Дел 2б од Прилогот кој е 

составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

      Бр. 15-6124/5 

4 ноември 2011 година                          Министер, 

        Скопје                                 Никола Тодоров, с.р. 



9 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 ноември 2011 
 



9 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 ноември 2011 
 



9 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 156 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 ноември 2011 
 



9 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 21 

 
3411. 

Врз основа на член  8 став (1) точка 3) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 145/10) министерот за здравство, објавува 

 
Л И С Т А Т А 

НА ВИСОКОРИЗИЧНИ СУПСТАНЦИИ (КОИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ЗАГРИЖЕНОСТ) 
 

Член 1 
Листата на високоризични супстанции (кои предизвикуваат загриженост) содржи:  
- број на супстанцијата, 
- идентитет на супстанцијата, 
- класификација на супстанцијата односно дали таа е индитификувана како PBT или vPvB,или доведува до 

пореметување на ендокриниот систем или има својства на PBT или vPvB супстанција но не ги исполнуваат 
критериумите за идентификација како PBT или vPvB, а научно е потврдено дека предизвикува штетни ефекти 
врз здравјето на луѓето и животната средина (во понатамошниот текст: класификација и својство на супстан-
цијата поради кое таа супстанција се смета за високоризична супстанција (супстанција која предизвикува за-
гриженост), и 

- начинот на користење на супстанцијата за која не е потребно да се пропишуваат дополнителни мерки за 
намалување на ризикот. 
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Член 2

Член 3 
Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.  
 

      Бр. 15-6124/1 
4 ноември 2011 година                                          Министер, 
        Скопје                                               Никола Тодоров, с.р. 



9 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 23 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3412. 
Врз основа на член 33 став 4 и член 36 став 5 од За-

конот за земјоделство и рурален развој („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 49/10 и 53/11), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА 
УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ И 
РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОТРЕБНАТА  

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на барањето за упис 

во Регистарот на откупувачи и Регистарот на увозници 
на одделни земјоделски производи и потребната при-
дружна документација („Службен весник на Република 
Македонија” бр.102/10 и 144/10) во член 3 точка 2 збо-
ровите: „Одобрение за објект за производство и промет 
на храна од Дирекција за храна или Одобрение за об-
јект и оператор со храна од Управата за ветеринарство“ 
се заменуваат со зборовите „Одобрение за објект за 
производство и промет на храна или Одобрение за об-
јект и оператор со храна од Агенција за храна и ветери-
нарство“. 

Во точката 7 зборовите: „актот со кој се пропишу-
ваат услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите 
на земјоделски производи и откупните места“ се заме-
нуваат со зборовите: „Правилникот за поблиските ус-
лови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на зем-
јоделски производи и поблиските услови кои треба да 
ги исполнуваат откупните места на земјоделски произ-
води“. 

Точката 8 се брише. 
Точките 9, 10 и 11 стануваат точки 8, 9 и 10. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Потребната документација од ставот 1 точки 1, 5, 

6, 7, 8, 9 и 10 на овој член се обновува и се доставува 
до Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство еднаш годишно.“  

 
Член 3 

Во член 4 точка 2 зборовите: „Дирекција за храна“ 
се заменуваат со зборовите: „Агенција за храна и вете-
ринарство“. 

 
Член 4 

Во Прилогот во точка „в.Период на откуп“ ознаки-
те „/“ и буквите „гггг“ се бришат . 

 
Член 5 

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

 
        Бр. 08-9629/3     
28 октомври 2011 година              Министер,  
           Скопје                Љупчо Димовски, с.р.  

__________ 
3413. 

Врз основа на член 31 став 7 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10 и 53/11), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОТКУПУВАЧИ-
ТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОБЛИ-
СКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ОТКУПНИТЕ МЕСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ  
Член 1 

Во Правилникот за поблиските услови кои треба да 
ги исполнуваат откупувачите на земјоделски произво-
ди и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат 
откупните места на земјоделски производи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.102/10 и 144/10) 
во член 2 по зборот: „овошје“ се додаваат зборовите: 
„со исклучок на шумски плодови“, а пред зборот „пе-
чурки“ се додава зборот „култивирани“.  

Член 2 
Во член 3 точка 5 на крајот од реченицата изно-

сот:„500“ се заменува со износот: „1000“. 
 

Член 3 
Во член 8 став (1) пред зборот: „печурки“ се додава 

зборот: „култивирани“. 
Во ставот (2) точка а) алинеја 1 износот: :„500“ се 

заменува со износот: „1000“. 
Алинејата (3) се менува и гласи: 
„покриено транспортно средство за превоз на пома-

ло растојание (до 200 км) или транспортното средство 
треба да е опремено со разладни уреди доколку транс-
портот се врши на поголема оддалеченост (над 200 
км).“   

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
        Бр. 08-9629/4     
28 октомври 2011 година             Министер,  
           Скопје                Љупчо Димовски, с.р.  

__________ 
3414. 

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за 
здравјето на растенијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво донесе   

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
СТАНДАРД ЗА НАСОКИ ПРИ ИЗВОЗ, ТРАНСПОРТ, 
УВОЗ И ОСЛОБОДУВАЊЕ НА АГЕНСИ ЗА БИО-
ЛОШКА КОНТРОЛА И ОСТАНАТИ КОРИСНИ  

ОРГАНИЗМИ БР. 3  
Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спрове-
дување на меѓународниот стандард за насоки при из-
воз, транспорт, увоз и ослободување на агенси за био-
лошка контрола и останати корисни организми бр.3. 

 
Член 2 

Во постапката за извоз, транспорт и ослободување 
на агенси за биолошка контрола и останати корисни 
организми може да се примени меѓународниот стан-
дард за насоки при извоз, транспорт, увоз и ослободу-
вање на агенси за биолошка контрола и останати ко-
рисни организми бр.3 кој е даден во Прилог и составен 
дел на оваа наредба. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 17 - 544/ 7                   Министер за земјоделство, 
октомври 2011 година      шумарство и водостопанство, 

  Скопје                             Љупчо Димовски, с.р.  
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3415. 
Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република 

Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД  ЗА  ФИТОСАНИТАРНИ  ТРЕТМАНИ 
ЗА РЕГУЛИРАНИ ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ БР. 28 

 
Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за фитосанитарни 
третмани за регулирани штетни организми бр.28. 

 
Член 2 

Во постапката за вршење на фитосанитарни третмани за регулирани штетни организми, може да се при-
мени меѓународниот стандард за фитосанитарни третмани за регулирани штетни организми бр.28 кој е да-
ден во Прилогот и е составен дел на оваа наредба.  

 
Член 3 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 17 - 579/4                                      Министер за земјоделство, 
октомври 2011 година                       шумарство и водостопанство, 

  Скопје                                                   Љупчо Димовски, с.р.  
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 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3416. 

Врз основа на член 46 став (3) од Законот за квали-

тет на амбиентниот воздух („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.67/04,92/07,35/10 и 47/11), мини-

стерот за животна средина и просторно планирање до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КО-

ЛИЧИНИТЕ НА ГОРНИТЕ ГРАНИЦИ-ПЛАФО-

НИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ 

СУПСТАНЦИИ СО ЦЕЛ УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-

ЕКЦИИТЕ ЗА ОДРЕДЕН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД 

КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАМАЛУВАЊЕТО 

НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУ-

ВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ НА ГОДИШНО НИВО 

 

Член 1 

Во Правилникот за количините на горните граници-

плафоните на емисиите на загадувачките супстанци со 

цел утврдување на проекциите за одреден временски 

период кои се однесуваат на намалувањето на количи-

ните на емисиите на загадувачките супстанции на го-

дишно ниво („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.2/10), во табелата во Прилогот, во третата ко-

лона VOC килотони,  бројот „20“ се заменува со бројот 

„30“. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

        Бр.07-7465/6    

1 ноември 2011 година         Министер, 

           Скопје                               Абдилаќим Адеми, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3417. 

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

Народната банка („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 158/10), член 26 став 3 од Законот за де-

визното работење („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 

135/11) и точка 14 од Одлуката за начинот за вршење 

на платниот промет со странство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на На-

родната банка на Република Македонија, донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВО-

ТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

 

Во Упатството за начинот за вршење на платниот 

промет со странство У.бр. 5013 од 06.06.2011 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/11), се вршат следниве измени и дополнувања: 

  

1. Во делот Б. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСКИ 

ВАЛУТИ под I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ:  

Во точката 28 алинеја 4 зборовите: „кредитна при-

јава од“ се заменуваат со зборовите: „известување за 

евидентирана кредитна работа во“. 

Во точката 35 по ставот 1 се додаваат два нови ста-

ва 2 и 3 коишто гласат: 

„По исклучок од став 1 на оваа точка, наплатите од 

нерезидент - физичко лице за корисник резидент - фи-

зичко лице врз основа на лични трансфери на средства, 

банката може да ги одобри директно на тековната сме-

тка на корисникот на наплатата, без претходна писмена 

информација добиена од корисникот - физичко лице, 

доколку во известувањето за пристигнатата наплата до-

биена од странската банка е наведено дека станува 

збор за личен трансфер на средства. 



9 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 156 - Стр. 75 

Банката може да ја спроведе постапката на директ-
на наплата без претходна писмена информација добие-
на од корисникот и во случаи кога се работи за наплати 
за корисник резидент - физичко лице врз основа на 
пензии, плати, социјални примања, ренти и поврат на 
даноци од странство, доколку во известувањето за при-
стигнатата наплата добиена од странската банка јасно е 
наведено дека станува збор за наплати по овие основи 
добиени од нерезиденти - правни лица. 

 
2. Во делот Б. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСКИ 

ВАЛУТИ под II. ПЛАЌАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ:  
Во точката 41 алинеја 9 зборовите: „кредитна при-

јава од“ се заменуваат со зборовите: „известување за 
евидентирана кредитна работа во“. 

Во точката 49 став 2 зборовите: „согласносогласно 
со став 3“ се заменуваат со зборовите: „согласно со 
став 2“.  

 
3. Во делот Г. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ДЕНАРИ:  
Во точката 136 по ставот 1 се додава нов став 2 кој-

што гласи: 
„По исклучок од став 1 на оваа точка, банката може 

да спроведе постапка на директна наплата без претход-
на писмена информација добиена од буџетскиот корис-
ник, во случај кога се работи за наплата од нерезидент 
во денари врз основа на следниве јавни давачки: 

- даноци и акцизи; 
- споредни даночни давачки - парични казни и гло-

би, даночни казни, камата и трошоци за присилна нап-
лата на данок; 

- придонеси од задолжително социјално осигурува-
ње;  

- царински и посебни увозни давачки; 
- такси - судски и административни такси.“ 
 
4. Во делот Д. ПОВРАТ НА НАПЛАТИ И ПЛАЌА-

ЊА И СТОРНО:  
Во точката 150  зборовите: „точка 148“ се заменува-

ат со зборовите: „точка 149“. 
5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
      У. бр. 5013/1   
4 ноември 2011 година                    Гувернер,   
       Скопје                               Димитар Богов, с.р. 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3418. 

Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 

весник на Република Македонија” број 80/93, 14/95, 

71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 

50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 

161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011 

и 51/2011 ), а во врска со член 77 став 1 точка 3 од Ста-

тутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-

рување на Македонија („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 

10/2002, 5/2004, 23/2004, 88/2004, 117/2008 и 22/2011), 

Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 

19 септември 2011 година, ја донесе следната 

 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-

ТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 50/94, 34/95,  46/99, 

10/2002, 5/2004, 23/2004, 88/2004, 117/2008 и 22/2011) 

во член 11 став 3 алинејата 1 се менува и гласи: 

“- да има висока стручна подготовка од правна, еко-

номска насока, општествени и природни науки;“  

Во алинеја 2 зборовите: “по дипломирањето“, се 

бришат. 

 

Член 2 

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето 

согласност од Владата на Република Македонија. 

 

        Бр. 02 – 5126/2                               Управен одбор 

19 септември 2011 година                     Претседател,  

           Скопје                               Ацо Стојанов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
3419. 

Врз основа на член 54 став (5) од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство во согласност со министерот 
за здравство донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТ-
РЕБА – ХРАНА НАМЕНЕТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО 
ДИЕТИ СО ОГРАНИЧЕНА ЕНЕРГЕТСКА ВРЕД-
НОСТ СО ЦЕЛ НАМАЛУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНАТА  

ТЕЖИНА (∗) 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-
ња за безбедност на храната за посебна нутритивна 
употреба - храна наменета за користење во диети со 
ограничена енергетска вредност со цел намалување на 
телесната тежина во однос на составот и обележување-
то, којашто е наменета да се користи во диети со огра-
ничена енергетска вредност за цели на намалување те-
лесната тежина и е презентирана како таква.  

 
Член 2 

Храната што е наменета да се користи во диети со 
ограничена енергетска вредност за цели на намалување 
на телесната тежина (во натамошниот текст: храна со 
ограничена енергетска вредност) е храна со специфи-
чен состав која, доколку се користи според упатставата 
дадени од производителот целосно или делумно ги за-
менува севкупните дневни оброци.  

Храната со ограничена енергетска вредност се дели 
на две категории: 

а) храна којашто е презентирана како целосна заме-
на на дневните оброци; 

б) храна којашто е презентирана како замена за 
еден или повеќе дневни оброци. 

Член 3 
Храната од член 2 на овој правилник треба да ги ис-

полнува барањата во однос на составот што се дадени 
во Прилог 1, како и структурата на потребите од ами-
нокиселини, дадени во Прилог 2, кои се составен дел 
на овој правилник.  

 
Член 4 

При продажбата, на пакувањето треба да бидат со-
држани сите поединечни компоненти на храната од 
член 2, став 2, точка а) на овој правилник.  

 
Член 5 

Називот под кој храната со ограничена енергетска 
вредност се става во промет треба: 

 а) за храната од член 2, став 2, точка а) на овој пра-
вилник, да биде: 

„Целосна замена на оброците за цели на регулира-
ње на телесната тежината“; 

 б) за храната од член 2, став 2, точка б) на овој пра-
вилник, да биде: 

„Замена на оброк за цели на регулирање на телесна-
та тежината“. 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 
1996/8/ЕК на Комисијата од 26 февруари 1996 година за храната 
којашто е наменета за користење во диети со ограничена енергет-
ска вредност со цел намалување на телесната тежина (CELEX 
број 31996L0008). 

Означувањето на храната со ограничена енергетска 
вредност покрај податоците утврдени во Правилникот 
за начинот на означување на храната , треба да ги содр-
жи и следниве задолжителни податоци: 

a) енергетската вредност на храната изразена во ки-
лоџули (kJ) и во килокалории (kcal), како и содржината 
на протеини, јаглехидрати и масти, изразена во нуме-
ричка форма, за определено количество на храната која 
што е подготвена за употреба; 

б) средното количество за секој минерал и за секој 
витамин, чиешто задолжително количество е утврдено 
во Прилог 1, точка 5 на овој правилник изразено во ну-
меричка форма за определено количество на храната 
која што е подготвена за употреба. Освен тоа, за храна-
та од член 2, став 2, точка б) на овој правилник, инфор-
мациите за количествата на витамините и за минерали-
те кои треба да ги содржи храната со ограничена енер-
гетска вредност, наведени во табелата на Прилог 1, 
точка 5 на овој правилник исто така треба да бидат 
изразени како процент од вредностите определени во 
Прилог 5 од Правилникот за начинот на означување на 
храната. 

в) упатства за правилна подготовка и кога е неоп-
ходно, изјава за важноста на таквите упатства; 

г) ако одредена храната, при нејзиното користење 
во согласност со упатствата на производителот, обезбе-
дува дневна доза на полиоли поголема од 20 грама на 
ден, треба да се назначи дека истата може да има ла-
ксативен ефект; 

д) изјава во која што се истакнува дека е неопходно 
да се внесува доволно количество течности во текот на 
денот; 

ѓ) за храната од член 2, став 2, точка а) на овој пра-
вилник: 

- изјава дека храната обезбедува доволни количес-
тва од сите основни хранливи состојки за денот; 

- изјава дека храната не треба да се користи подол-
го од три седмици без консултација со лекар; 

е) за храната од член 2, став 2, точка б) на овој пра-
вилник, изјава дека производите имаат позитивно вли-
јание само како дел од диетата со ограничена енергет-
ска вредност и дека треба да бидат дополнети со други 
прехранбени производи во рамките на таквата диета. 

Обележувањето, рекламирањето и презентирањето 
на храната од член 2 став 2 на овој правилник не треба 
да се поврзува со степенот или количината на изгубена 
тежина којашто би можела да резултира со нивното ко-
ристење. 

 
Член 6 

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

 
      Бр. 02-10382/1                Бр. 02-2075/8 
31 октомври 2011 година         26 октомври 2011 година 
            Скопје                Скопје 
 
Министер за здравство,     Агенција за храна и ветеринарство 
  Никола Тодоров, с.р.      Директор,  
              Дејан Рунтевски, с.р. 
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КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3420. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 

08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 

извршители на РМ на ден 4.11.2011 година, го донесе 

следново 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 

СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 

Катерина Кокина, со живеалиште во Скопје, на ул. 

„Цветан Димов” бр. 29-2/36,  именувана за подрачјето 

на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 

2 Скопје, датумот 28.11.2011 година,  се определува ка-

ко ден за отпочнување со работа како извршител. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на 

РМ”  

 

Образложение 

На ден 21.7.2011 година лицето Катерина Кокина 

беше именувано за извршител за подрачјето на Осно-

вен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скоп-

је, поради што Комората на извршители на РМ, врз ос-

нова на член 34 став 5 од Законот за извршување 

(“Службен весник на РМ” бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 

08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10  и 171/10), одлучи како 

во изреката на ова решение. 

 

       Бр. 01-1679                          Комора на извршители  

4 ноември 2011 година            на Република Македонија 

        Скопје                                 Претседател, 

                                          Антончо Коштанов, с.р. 
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