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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2936. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 
67/07 и 156/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.10.2010 година,  донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ  

ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотациите за  јавните установи за деца - детски градин-
ки по општини за 2011 година. 

  
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2011 
година во Раздел 15001- Министерство за труд и соци-
јална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренос 
на надлежности на општините, ќе се врши финансира-
ње за дејноста згрижување и воспитание на деца - оп-
штински јавни установи за деца -детски градинки. 

 Стр. 
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Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- бројот на вработени за дејноста згрижување и вос-
питание на деца - општински јавни установи за деца - 
детски градинки за општината и општината во Градот 
Скопје; 

- бројот на деца  во секоја општинска јавна устано-
ва за деца - детска градинка одделно и тоа на проекти-
ран капацитет на деца за оние градинки каде што фа-
ктичкиот број на деца е под проектираниот капацитет и 
на фактички број на деца за оние градинки каде што 
фактичкиот број на деца е поголем од проектираниот; 

- трошокот, односно цената по дете врз основа на 
месечната цена за престој на дете во општинска јавна 
установа за деца - детска градинка за делот што се фи-
нансира од буџетски средства со претпоставено зголе-
мување на цената на ресурсите за затоплување, како и 
со коректив за трошок направен за превоз на храна за 
општинска јавна установа за деца – детска градинка ко-
ја остварува згрижување и воспитание на деца во други 
просторни услови на оддалеченост над 8 км од седи-
штето на установата, односно од централна кујна (гла-
вен магацин) и коректив во трошоците за затоплување 
доколку се остварува продолжен престој до 22 часот; 
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- должината на периодот за греење со вкалкулирани 
трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од остана-
тите општински јавни установи за деца - детски гра-
динки каде што периодот на греење значително е по-
долг од периодот на греење во останатите места;  

- простор за тековно одржување пресметан според 
норма за простор по дете (8 м2 по дете).  

 
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула: 

 
БД  =  П + ТД + ТКО  
 
БД - блок дотација за дејноста згрижување и воспи-

тание на деца - општински јавни установи за деца - 
детски градинки за општината и општината во Градот 
Скопје;  

П – плати и наемнини за вработените во дејноста 
згрижување и воспитание на деца - општински јавни 
установи за деца - детски градинки во општината и оп-
штината во Градот Скопје;  

ТД - трошок за стоки и услуги за згрижување и вос-
питание на децата во општинските јавни установи за 
деца - детски градинки за општината и општината во 
Градот Скопје; 

ТКО - трошок за тековно и капитално одржување 
на објектите – општински јавни установи за деца - дет-
ски градинки за општината и општината во Градот 
Скопје. 

 
Член 5 

Средствата за блок  дотации за општинските јавни 
установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во 
општините и општините во Градот Скопје каде што е 
седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-
кедонија преку Министерството за труд и социјална 
политика, месечно или во динамика договорена со Ми-
нистерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
   Бр.51-5994/1                  Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година      на Владата на Република 
      Скопје                               Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2937. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за научно-

истражувачка дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.46/08 и 103/08), Владата на Република 
Македонија,  на седницата одржана на 19.10.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - 

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, 
донесен од Советот на Институтот  под бр.02-346. 

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

 
  Бр.51-5769/1                   Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 

2938. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за земјоделс-

тво и рурален развој („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.49/2010), Владата на Република  Македонија, 
на седницата одржана на 19.10.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО 

ТЕЛО ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ  
Член 1 

Во Одлуката за формирање на Меѓуресорско тело 
за рурален развој („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.15/2007), членот 2 се менува и гласи:  

„Со Меѓуресорско тело за рурален развој ќе раково-
ди државен секретар од Министерството за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство.“                                                                

 
Член 2 

Во членот  3 точка 11 се менува и гласи: 
„Кабинет на заменик на претседателот на Владата 

на Република Македонија  задолжен  за економски пра-
шања и за координација со економските ресори“. 

По точката 12 се додава нова точка 13 која гласи:  
„Агенција за финансиска поддршка во земјоделст-

вото и руралниот развој“. 
 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Меѓуресорското тело за рурален развој разгледува и 

дава мислење по стратешките документи и програмите од 
областа на финансиите, економијата, локалната самоупра-
ва и регионалниот развој, културата, трудот и социјалната 
политика, образованието и науката, животната средина и 
просторното планирање, транспортот и врските од аспект 
на руралниот развој, идентификува прашања и проблеми 
од областа на руралниот развој, предлага решенија, обез-
бедува координиран настап и презема други активности 
поврзани со процесот на креирање и координирање на ин-
тегрирана политика за рурален развој“. 

 
Член 4 

Членот 7 се  менува и гласи: 
„Меѓуресорското тело за рурален развој ќе остварува 

состаноци најмалку двапати годишно и ќе ја информира 
Владата на Република Македонија за својата работа нај-
малку еднаш во годината најдоцна до 31 декември“. 

 
Член 5 

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

 
    Бр.51-5943/1                  Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2939. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ДО ОПШТИНАТА 
ЧАИР, СО НАМЕНА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОЕ-
КТИ ВО ВРСКА СО ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕР БЕГ"  

Член 1 
Со оваа одлука средствата во износ од 10.000.000 де-

нари, утврдени во разделот 191.01 - Министерството за 
локална самоуправа, ставка 488 -Капитални дотации до 
ЕЛС се трансферираат до општината Чаир за изготвува-
ње на проекти во врска со Плоштадот „Скендер Бег“. 
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Член 2 
Исплатата на средствата од точка 1 ја врши Мини-

стерството за локална самоуправа врз основа на бара-
њето за доделување на средства со комплетна и завере-
на документација од страна на општината Чаир, на по-
себна наменска сметка на општината Чаир. 
 

Член 3 
Средствата од членот 1 од оваа одлука се даваат на-

менски на општината Чаир и доколку се утврди нена-
менско трошење на доделените средства, општината 
Чаир е должна истите да ги врати во корист на Буџетот 
на Република Македонија. 

 
Член 4 

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

 
   Бр.51-5989/1                   Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2940. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 4/2008 и 48/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.10.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА 
ПИПЕРКИ ОД РОДОТ САРЅICUM ИЛИ ОД РОДОТ 

РIMENTA: - СЛАТКИ ПИПЕРКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на увозните давачки -царинска стапка и посебна давач-
ка при увозот на пиперки од родот Сарѕicum или од ро-
дот Рimenta:: - Слатки пиперки, тарифна ознака 0709 60 
10 00 за квота во количина од 3.000 тони. 

 
Член  2 

Распределбата на квотата на пиперки од родот 
Сарѕicum  или  од родот Рimenta: - Слатки пиперки од 
членот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот  "прв 
дојден, прв корисник" (first come – first served). 

 
Член З 

Барањето за распределба на квотата за пиперки од 
родот Сарѕicum  или од родот Рimenta: - Слатки пипер-
ки се поднесува од страна на увозникот или неговиот 
застапник во хартиен облик во два примерока или во 
електронски облик преку информациониот систем за 
обработка на податоци во електронски облик и еле-
ктронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки 
ЕХIM (во продолжение информационен систем), на 
Образец за барање за распределување на тарифни кво-
ти даден во прилог кој е составен дел на оваа одлука. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува, а до-
колку е во хартиена форма и се предава до една од 
следниве Царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје 1; 
- Царинска испостава Скопје 2; 
- Царинска испостава Скопје 3; 
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Гевгелија 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга; и  
- Царинска испостава Делчево. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за пи-
перки од родот Сарѕicum  или од родот Рimenta: - Сла-
тки пиперки ставено на увид за секоја поединечна ца-
ринска декларација. 

Царинската испостава кај која е поднесено барање 
за распределба на тарифна квота во електронски облик 
веднаш по внесувањето на регистерскиот број на дек-
ларацијата за увозно царинење во Образецот го пре-
праќа барањето преку информациониот систем до Ца-
ринската управа. 

Царинската испостава кај која е поднесено, односно 
предадено барање за распределба на тарифна квота во 
хартиен облик, барањето го внесува во електронски об-
лик на Образец и веднаш по внесувањето на регистер-
скиот број на декларацијата за увозно царинење во 
Образецот го препраќа барањето преку информациони-
от систем до Царинската управа. 

Барањето од став 1 на овој член се смета за прифате-
но од страна на царинските органи кога по електронско-
то доставување до Царинската управа, царинската испо-
става ќе добие по електронски пат известување дека ба-
рањето е евидентирано во информациониот систем. 

 
Член 4 

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши непрекинато. 

Прифаќањето на барањето од член 3 на оваа одлука 
во Царинската управа се врши по ред што одговара на 
редот на нивното добивање (датум). 

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа одлу-
ка во Царинската управа се врши секој работен ден  (од 
понеделник до петок) до 15 часот истиот работен ден. 

 
Член 5 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања во 15 часот врши распределба на квотата за пи-
перки од родот  Сарѕicum  или од родот Рimenta: - Сла-
тки пиперки. 

Сите поднесени барања во текот на еден календар-
ски ден подеднакво конкурираат за распределба на 
преостанатата квота. 

Ако вкупната количина на пиперки од родот 
Сарѕicum  или од родот Рimenta: - Слатки пиперки од 
барањата по поединечен ден ја надминува преостаната-
та квота на пиперки од родот Сарѕicum  или од родот 
Рimenta:-Слатки пиперки распределбата на квотата се 
врши во сразмерни делови за секое поединечно барање 
во зависност од количината која што била барана. 

  
Член 6 

Распределената квота за пиперки од родот 
Сарѕicum  или од родот Рimenta: - Слатки пиперки, Ца-
ринската управа ја потврдува преку информациониот 
систем, односно на Образецот од барањето поднесено 
согласно член 3 од оваа одлука. 

По извршената распределба на тарифните квоти, 
преку информациониот систем се изготвуваат изве-
штаи за сите царински испостави кои имаат доставено 
барања за распределување на тарифни квоти. Дневните 
извештаи за добиени потврди за распределени или де-
лумно одбиени тарифни квоти преку информациониот 
систем се изготвуваат по завршување на распределбата 
и се достапни на царинските испостави. 

 
Член 7 

Пиперките од родот Сарѕicum или од родот 
Рimenta: - Слатки пиперки од член  1 на оваа одлука ќе 
се увезуваат заклучно со 31.12.2010 година. 

 
Член 8 

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

 
  Бр.51-6444/1                    Претседател на Владата 

24 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 5 



Стр. 6 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 

2941. 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република  
Македонија, на седницата одржана на 19.10.2010 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛИ И 
ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО ЗА РУРАЛЕН  

РАЗВОЈ 
 
1. Во Решението за именување на раководители и 

членови на Меѓуресорското тело за рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/2007 и 93/2009) во точката 1 во потточка б) алинеја-
та 1 се менува и гласи: 

- „Румен Стаменов, директор  на Државниот инспе-
кторат за земјоделство.“ 

Алинеја 10 се менува и гласи: 
„Синиша Цветановски, советник во Одделението за 

земјоделство и безбедност на храна во Секретаријатот 
за европски прашања.“ 

По алинејата 13 се додаваат две нови алинеи 14 и 
15 кои гласат: 

- „Малиша Станковиќ, државен советник во Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, и 

- „Тони Димовски, директор во Агенцијата за фи-
нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој.“ 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр.51-5943/2                  Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
        Скопје                        Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2942. 
Врз основа на член 53 став 6 од Законот за сточарс-

тво („Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/08 и 116/10), Владата на Република Македонија, на 
седница одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗАШТИТА НА БИОЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ 
ВО СТОЧАРСТВОТО ОД 2011 ДО 2017 ГОДИНА 

 
1. ВОВЕД 

 
Развојот на цивилизацијата почива пред се на иско-

ристување на ресурсите на Земјата во функција на за-
доволување на човековите потреби и обезбедување по-
добри услови за живот. Меѓутоа, водено пред се од 
краткорочни согледувања, антропогеното вековно де-
лување, кое патем во последните децении е со зголе-
мен интензитет, води кон загрозување на биолошката 
разновидност. Тоа е воедно и опасност за основниот 
систем, кој го одржува животот на планетата Земја. Гу-
бењето на биолошката разновидност се рефлектира врз 

чувствителноста на еколошките потенцијали, во вид на 
исцрпување и исчезнување на видовите. Биолошката 
разновидност генерално може да се подели во четири 
основни категории кои ги третираат на различен приод 
во научните подрачја, односно како: културна (култур-
ни обележја со сета разновидност во уметноста, пеј-
сажната архитектура, вера, социјална структура, јазик, 
обичаи и навики на исхрана); екосистемска (на различ-
но ниво: национално - регионално и локално); видова / 
species (видовата разновидност како значајни видови за 
некој регион – богатство на видови) и генетска (содр-
жината на разнообразни гени во видот, расата, линија-
та). Оваа поделба може да се сфати и како сеопфатно 
делување на сите категории меѓусебно, во одреден про-
стор и во одредено време, па оттаму и е невозможно да 
се третираат поедините категории само засебно. Земјо-
делството, а оттаму и сточарството посебно внимание 
и посветува на генетската и делумно на видовата раз-
новидност како дел од генетските ресурси. 

Генетските ресурси кои се користат во производс-
твото на храна и во земјоделството претставуваат едни 
од најзначајните компоненти на севкупната биолошка 
разновидност. Тие кај животинските видови се појаву-
ваат како многу раси кои еволуирале и се адаптирале 
на различни услови на живеење насекаде на Земјината 
топка. Борбата за опстанок на видот на различни типо-
ви почва, климатски услови, надморски височини, до-
стапност на храна, ендемски заболувања и паразити, 
резултира со создавање многу раси, типови и соеви кои 
се карактеризираат со своја, карактеристична генетска 
конституција. Идното опстојување на генетската вари-
јабилност – разновидност на генетската конституција 
претставува ресурс, кој во услови на непредвидлива 
постојана промена на условите на животната средина е 
предуслов за опстојување на видот. Генетски ресурси 
кај животинските видови во светот е во драстично опа-
ѓање. Во текот на дваесеттиот век се случиле бројни, 
структурни глобални промени во биолошката разно-
видност, а посебно во разновидноста во земјоделство-
то. Се смета дека 75% од се разновидноста во растител-
ните култури кои се користеле за производство на хра-
на се изгубени. Слична е состојбата и во сточарството, 
каде што кај 30% од расите постои висок ризик од пот-
полно исчезнување, а дополнително во просек секој 
месец, глобално, трајно се губат по 6 раси.  

Република Македонија не е исклучена од глобални-
те и регионалните процеси кои доведуваат до намалу-
вање на биолошката разновидност, а со самото тоа и од 
глобалните и регионалните процеси и активности кои 
се иницираат, развиваат и реализираат со цел да се за-
штити биолошката разновидност. Заштитата на севкуп-
ната биолошка разновидност е обврска на Република 
Македонија преземена со потпишување (1997г.) и ра-
тификување (1998г.) на Конвенцијата за заштита на би-
олошката разновидност (CBD). Според неа секоја др-
жава е обврзана да ја идентификува, следи и одржува 
сопствената биолошка разновидност, но и да ги дели 
податоците со другите нации (чл. 10).  

Посебен дел од CBD, преставува видовиот диверзи-
тет и генетските ресурси во сточарството како дел од 
биолошката разновидност во земјоделството, каде што 
пак значајно место заземаат анималните генетски ре-
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сурси како основа за обезбедување храна на денешните 
и идни генерации, со што нивната заштита и зачувува-
ње станува еден од темелниците на светската, европ-
ската и националната земјоделска политика. Заради се-
во ова, подетално, на меѓународно ниво активностите 
за заштита и зачувување на Анималните генетски ре-
сурси (AnGR) се координираат од страна на FAO, кои 
пак се во координација со ERFP (European Regional 
Focal Point), со што глобалните определби се спроведу-
ваат регионално (Европа) и национално. Согласно ова, 
заштитата на разновидноста на генетските ресурси во 
сточарството, како дел од заштитата на биолошката 
разновидност во земјоделството и севкупната биоло-
шка разновидност претставува обврска на Република 
Македонија, како држава и одговорен член на меѓуна-
родната заедница. За одржлива употреба, развој и за-
штита на анималните генетски ресурси за храна и зем-
јоделство е нужно партнерство помеѓу државата и сите 
чинители, но и добра соработка и поддршка на сите чи-
нители (држателите и одгледувачите и нивните органи-
зации на одгледувачи, научната и стручна јавност и 
најнакрај на потрошувачите) во сите активности, а осо-
бено во правовремено увидување на слабостите, про-
мовирањето и поддршката на истражувањата и знаење-
то и подигањето на јавната свест. 

Врз база на сето наведено може да се каже дека 
оваа програма за заштита на биолошката разновидност 
во сточарството е составен дел на Стратегијата и акци-
скиот план за заштитата на биолошката разновидност 
на Република Македонија (2004), која пак својата осно-
ва ја има во CBD Глобалната Стратегија за заштита на 
биодиверзитетот во рамките на УНЕП/КБД. 

Поднебјето на Република Македонија, со своите 
различни климатски и агро-еколошки услови овозмо-
жило главно по пат на природна селекција да се созда-
дат автохтони раси, соеви и популации, кои претставу-
ваат значајни национални ресурси и биолошка основа 
за земјоделството и производството на храна.  

Одржливото стопанисување со генетските ресурси 
во сточарството истовремено преставува и грижа за за-
чувување на биолошката разновидност кај домашните 
животни, обезбеденоста со храна и суровини за инду-
стријата. Со оглед на тоа што заштитата и одржливото 
користење на генетските ресурси е сложен процес во 
кој учествуваат бројни субјекти од науката, струката, 
производството и политиката неопходно е да се подго-
тви програма за заштита на биолошката разновидност 
во сточарството за период од 7 години. Целта е преку 
имплементација на оваа програма да се придонесе во 
националниот развој, обезбеденоста со храна, одржли-
во сточарство и зачувување на биолошката разновид-
ност на домашните животни. 

Согласно член 62 од Законот за сточарство реализа-
цијата на оваа програма за заштита на биолошката раз-
новидност, односно зачувувањето на генетската варија-
билност и генетските резерви на добитокот претставу-
ва јавна услуга на генска банка, со период на време 
траење идентичен на оваа програма. Програмата и 
останатите документи (Законот за сточарство) кои го 
регулираат ова подрачје потврдуваат и дека Република 
Македонија преку Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство ги третира генските бан-
ки, податоците и информациите за биолошката разно-
видност во сточарството како природно, односно наци-
онално богатство. 

2. ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА НА ВИДОВИТЕ И ГЕ-
НЕТСКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО СТОЧАРСТВОТО 

 
Во Република Македонија постојат домашни или 

природни раси, целосно прилагодени на околностите и 
условите од одредени географски локации. Тие се ос-
нова на традиционалното сточарско производство, кое 
и денес е присутно особено во планинските рурални 
средини. Истовремено овие раси се поврзани и го отс-
ликуваат културниот идентитет, традицијата и начинот 
на живот на овие простори. 

Наспроти нив, за потребите на современото и поин-
тензивно сточарско производство се воведени и други 
генетски типови и увезени раси кои се користат со раз-
личен успех. 

 
2.1 Оцена на состојбата во карактеризација, инвента-
ризација, монитирање на трендовите и ризиците во 
сферата на биолошката разновидност во сточарството 

 
Не постои систематска работа на теренот за мони-

торинг, проценка, истражувања, познавање, утврдува-
ње и прибирање на податоци, согласно тоа нема ниту 
систематски пристап во карактеризацијата, инвентари-
зацијата, монитирање на состојбите (трендовите) и ри-
зиците во подрачјето на заштитата на генетските ре-
сурси во сточарството. 

 
2.1.1 Оцена на состојбата за зачувување на сите 

автохтони раси/линии на добиток кои се одгледуваат 
на територијата на Република Македонија во автохтона 
средина, во средината во која настанале (in situ зачуву-
вање) или надвор од средината во која настанале (ex 
situ зачувување)   

 
И покрај скромните сознанија за генетските ресур-

си во сточарство во Република Македонија, стручната 
јавност ја потврдува присутноста на неколку домашни 
раси или соеви говеда, овци, кози и свињи (Таб. 1). Би-
дејќи во земјата не е направен систем за следење и еви-
дентирање (инвентаризација) на локалните раси и следе-
ње на трендовите и ризиците во сферата на загрозеноста 
на локалните раси, наведените информации се индикатив-
ни. Заради преземените меѓународни обврски, овие раси 
се и меѓународно потврдени со нивно заведување во ин-
форматичкиот систем на FAO DAD IS (http://dad.fao.org) и 
поновиот EFABIS (European Farm Animal Biodiversity 
Information System) http://efabis.bfro.uni-lj.si. Членот 54 од 
Законот за сточарство ги дефинира говедото буша, кара-
качанската, овчеполската и шарпланинската овца, балкан-
ската коза, локалната примитивна свиња и македонската 
пчела (Apis mellifera macedonica) како автохтони раси, до-
дека подготвениот нацрт-правилник за заштита (конзерва-
ција) зачувување, на биолошката разновидност на ани-
малните генетски ресурси кај домашните животни 
предвидува постапки за заштита на биолошката разно-
видност во Република Македонија, но воедно и методи 
и насоки за признавање на новите автохтони раси и 
/или линии кои по признавањето би биле ставени во 
рамките на овој посебен режим на заштита. 
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Говеда: Бушата е распространета во планинските 

региони. За време на последните 40 години се вршат 
мелезења со други раси  од типот на сиви говеда (мон-
тафонско и оберинталско) но и со други раси како си-
менталско и херефорд. Меѓутоа, ваквите мелезења се 
спроведувале преку краткорочни или среднорочни про-
грами, па денес главно не се располага со прецизни по-
датоци за состојбата од нивната реализација. Според 
официјалните податоци на Државниот завод за стати-
стика, бушата е доминантна во популацијата на говеда 
во Република Македонија  при што како буша се еви-
дентирани сите генетски типови кои морфолошки ли-
чат на буша, вклучително и мелезите со другите раси.  

Овци: Согласно со класификацијата на расите овци 
во СФРЈ, во Република Македонија  се идентификува-
ни три соја од расата праменка, и тоа: овчеполски, 
шарпланински и каракачански. Во иднина треба да се 
изгради национален став дали овие генетски различни 
соеви ќе се третираат како раси или соеви. Овчеполска-
та и шарпланинската овца денес се основа на овчарско-
то производство во Република Македонија, и се одгле-
дуваат во чиста раса или како мелези со други раси, а 
пред се со виртембер и аваси. Какаркачанската овца е 
веќе под in situ заштита, но долгорочно, неопходни се 
интервенции за одржување на оваа популација.  

Кози: Популацијата на локалните кози (македон-
ска) се зголемува без некоја диференцијација. Се кори-
сти главно од локалното население во мали стада (со 
помалку од 30 грла) или во семејни услови (1 до 3 гр-
ла), но честопати се мелези со грла во тип на санска и 
алпина. Денес може морфолошки да се идентификува-
ат различни типови според големина на возрасните гр-
ла, боја, форма на рогови, форма на влакнест покривач 
итн. 

Свињи: Врз основа на претходни теренски истра-
жувања е утврдено присуство на локални свињи кои се 
одгледуваат на многу примитивен начин. Имајќи пред-
вид дека ваквиот производен систем се повеќе се напу-
шта, потребно е да се обрне најголемо внимание на 
оваа популација. Нема податоци за моменталната со-
стојба на популацијата, како и податоци за производс-
твото.  

Пчели: Присуството на локалната Apis mellifera 
macedonica е неодамна потврдено како морфолошки, 
така и преку молекуларни маркери. Сепак, заради спе-
цифичната генетика и билогијата на пчелите да се 
размножуваат во природни и неконтролирани услови, 
потребно е постојано следење на состојбите во попула-
цијата и нивно натамошно проучување. 

 
2.1.2 Оцена на состојбата за зачувување на сите 

раси/линии на добиток кои се одгледуваат на територи-
јата на Република Македонија во автохтона средина, во 
средината во која настанале (in situ зачувување) или 
надвор од средината во која настанале (ex situ зачуву-
вање)  

 
Во последните 40 години во земјата се воведени 

многу раси од различни видови добиток и живина. Дел 
од овие раси се постојано присутни, а дел се измелезе-
ни со во тој момент постојната популација на видот на 
кој припаѓале. Увозот на овие раси најчесто бил наме-
нет за реализација на, во моментот на увозот, актуелни 
одгледувачки програми, дизајнирани претежно во на-
сока на облагородување на локалните раси, а поретко 
заради одгледување во чиста раса. Во повеќето случаи 
увозот и чисторасниот генетски материјал пропаѓал, но 
имало и некои успешни обиди. Увезените раси кои 
имале значајно влијание врз производството и се уште 
се присутни во Македонија се наведени во Таб. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одгледувачите ги користат речиси сите увезени 

раси, но со различен успех. Главно, во случај на произ-
водство на говеда, свињи и живина расите (провиниен-
сите) се користат во системи на интензивно производс-
тво. Како пример е користењето холштајнот каде што 
производството на јуниците не достигнало до ниво за 
задоволување на потребите за замена на фармите, глав-
но како резултат на увозот на грла со високи генетски 
перформанси во несоодветни услови, кои се бараат за 
такви генотипови. Понатаму, во случај на други раси 
на говеда биле направени многу ограничени освежува-
ња на крвта, со воведувања на некои бикови или смрз-
нато семе од други држави. 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 9 

Во случајот на виртемберг, оформена е нуклеус-
фарма во средината на седумдесеттите години од мина-
тиот век. Во меѓувреме, извршено е освежување на кр-
вта преку увоз на нови машки и женски грла. Денес од 
фармата се произведуваат машки приплодни грла кои 
се користат на други фарми за подобрување на гојните 
карактеристики на јагнињата.  

Расата аваси била увезена во средината на седумде-
сеттите години на 20-от век со цел да се унапреди про-
изводството на млеко. Стадото било донесено без соод-
ветен мониторинг, така што почетното стадо било про-
дадено на бројни одгледувачи низ целата земја. Во мо-
ментов постојат неколку стада кои се фенотипски во 
тип на аваси со далеку поголема продукција на млеко, 
споредено со локалната популација.  

Матици од крањскиот подвид на медоносни пчели 
(Apis mellifera macedonica) константно биле увезувани 
во текот на последните 50 година, како резултат на ко-
мерцијалната соработка на одгледувачите на пчели од 
Република Македонија и преработувачите на пчелни 
производи од Словенија. 

 
2.2 Оцена на состојбата со одржлива употреба и  
развој на генетските ресурси во сточарството 
 
И покрај тоа што постои тренд на интензификација 

и специјализација, посебно во сточарското производс-
тво, одгледувачите се стремат да бидат разновидни во 
производството и ориентирани спрема повеќе произ-
водни правци едновремено. Разновидноста е делумно 
поради традицијата на задоволување на сопствените 
потреби за храна и делумно на стратегијата за смалува-
ње на ризикот, како одговор на промените во климат-
ските услови и несигурните пазари, како и слабата фи-
нансиска и акумулациска моќ. Географската поделба 
на фармерите се согледува преку застапеноста на спе-
цијализирани фарми во низиските предели, додека во 
планинските области се уште се доминантни традицио-
налните системи на сточарско производство.  

Посебен проблем претставува отсуството на систем-
ски решенија во матичното книговодство во сточарското 
производство. Се до периодот на транзиција матичното 
книговодство и собирањето на податоци беше редовна 
практика на големите фарми во државна сопственост. И 
покрај тоа што околу 80% од домашните животни беа 
одгледувани од приватни фармери, тие никогаш не беа 
дел од севкупен информатички систем. Се до 1988 годи-
на сите податоци беа насочувани до Институтот за сто-
чарство. Меѓутоа, голем дел од податоците во тоа време 
биле чувани и на самите фарми. Откако во транзицијата 
големите фарми во државна сопственост се соочија со 
економски проблеми, повеќето од нив го поедноставија 
целиот систем на следење на најосновните податоци, не-
опходни за секојдневното работење на фармата. Денес, 
специјализираните поголеми говедарски фарми се уште 
располагаат со основна матична евиденција, која не е 
унифицирана на национално ниво. Некои од нив кори-
стат различни софтверски решенија, кои се некомпати-
билни меѓусебе. Состојбата на свињарските и живинар-
ските фарми е малку поинаква, каде што заради специ-
фиките на производството се воведени попрецизни ре-
шенија. Исто така на некои овчарски и козарски фарми е 
воспоставена матична евиденција заради спроведување 
на зоотехнички мерки.  

Официјалното регистрирање на производството на 
млеко според стандардите на ICAR никогаш не е си-
стемски воспоставен, иако постоеле обиди за негова 
примена во поедини фарми, како дел од стручни актив-
ности. Млекарниците го контролира квалитетот на 
млекото во сопствени лаборатории, но објективноста 
на анализите е дискутабилна. Во случај на месо, вете-
ринарната инспекција ја контролира санитарната при-
фатливост. Квалитетот на месото (составот на масно-
тии, боја, вкус итн.) никогаш не бил предмет на оцена, 
освен во случај на проектни активности и во случај на 
една кланица за свинско месо, каде што е воведен СЕ-
УРОП-системот за сопствени потреби. Плаќањето на 
месото и натаму базира само врз тежината. Во тек е 
изработка на законско решение за квалитет на земјо-
делските производи, кое веројатно ќе воспостави посо-
одветен систем за контрола на производството и плаќа-
ње на производите.  

Генерално, има итна потреба од воспоставување на 
информативен систем за сточарство, кој би бил соодве-
тен на сличните системи во ЕУ.  

Во Република Македонија постои извесен интерес 
во однос на локално адаптираните раси. Како и да е, 
истиот е далеку од глобална политика за заштита на за-
грозената биолошка разновидност на домашните жи-
вотни. Но и покрај тоа, некои иницијативи поддржани 
од национални и меѓународни извори биле реализира-
ни во последните 10-тина години. Како резултат на та-
квите иницијативи, денес се формирани неколку фарми 
каде што се одгледуваат локални раси со тенденција 
истите да се одржат. Интересот за вакви фарми е пред 
се во овчарството, но се среќаваат и фарми со крупни 
домашни животни. 

Отсуствуваат мерки на поддршка кои би помогнале 
во развојот на одржливоста на одгледувањето на локал-
но адаптираните раси во рамките на постојните програ-
ми за финансиска поддршка на земјоделството и рурал-
ниот развој.  
 

2.3 Оцена на состојбата во конзервација на биоло-
шката разновидност во сточарството (основање и 
функционирање на ген банки во сточарството) 
 
Индивидуалните активности, пред се, на дел од на-

учната јавност, невладини тела (НВО) и одредени одг-
ледувачи нудат изолирани информации за преземени 
активности во конзервацијата на биолошката разновид-
ност кај домашните животни. Најчесто овие активно-
сти се некоординирани со реалните потреби на попула-
цијата (видот или расата) на домашни животни и како 
такви се од ограничен карактер што од своја страна не 
придонесува за комплетно следење на популацијата и 
задоволување на потребите на популацијата која била 
предмет на анализа. 

Со цел во иднина да се намалат или во потполност 
да се исклучат ваквите појави на индивидуални, пред 
се некоординирани активности, потребно е да се осно-
ва и стави во функција ген банка за анималните генет-
ски ресурси кај домашните животни што е предвидено 
и со Законот за сточарство (член 53).  

Основањето на ген банката ќе овозможи: централи-
зирано собирање, чување, обработка и управување со 
податоците и капацитетите на анималните генетски ре-
сурси кај домашните животни. Ова ќе овозможи прег-
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лед на одделните видови и раси на домашни животни и 
тоа од следниве аспекти: степенот на загрозеноста, гео-
графската дистрибуција, генетската варијабилност, број-
ната состојба и ефективната големина на одделни видо-
ви и раси, преземените мерки, мерки кои треба да се 
преземат за зачувување и карактеризација на геномите 
на автохтоните популации и секако јакнење на јавната 
свест и информирање на стручната и пошироката јав-
ност преку печатени материјали и по електронски пат.  
 
2.4 Оцена на состојбата во развој на законското уре-
дување, институции и капацитети за заштита на би-

олошката разновидност во сточарството 
 
2.4.1 Оцена на состојбата за развој на легислатива 

(законска регулатива) и институционални капацитети 
како и Национален Focal Point и Национален комитет 
за заштита за биолошката разновидност во сточарството  

 
Законското уредување на полето на заштитата на 

биолошката разновидност во сточарството, како дел од 
превземените обврски со CBD е реализирано во Зако-
нот за сточарство (2008) кој воведува посебен режим за 
заштитата на автохтоните раси и соеви и вкупните ани-
мални генетски ресурси во сточарството на Република 
Македонија, како дел од законските обврски од сфера-
та на заштитата на анималните генетски ресурси. 

Наведениот Закон за сточарство заедно со подго-
твениот нацрт-подзаконски акт и оваа програма, обез-
бедува заокружување на рамката за имплементација на 
мерките во подрачјето на заштитата и зачувувањето на 
анималните генетски ресурси кај домашните животни 
во Република Македонија. 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство (МЗШВ) е националната институцијата 
со соодветен мандат за управување, зачувување и за-
штита на генетските ресурси во сточарството. Во сора-
ботка со други релевантни институции, а пред се Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње и Министерството за образование и наука, треба да 
ги координираат сите активности од областа на биоло-
шката разновидност на домашните животни (истражу-
вање, советување, рурален развој, управување, образо-
вание и зголемување на јавната свест).  

Од друга страна на национално ниво капацитетите 
во човечки и инфраструктурни ресурси се главно во 
рамките на научно - образовните институции, но и во 
јавни и приватни претпријатија, фармери и невладини 
организации. Меѓу другите најзначајни се следниве: 

- Универзитет Св. Кирил и Методиј, Факултет за 
земјоделски науки и храна, Институт за анимална био-
технологија; 

- Универзитет Св. Кирил и Методи, Институт за 
сточарство; 

- Универзитет Св. Кирил и Методи, Факултет за ве-
теринарна медицина; 

- Универзитет Св. Климент Охридски, Биотехноло-
шки факултет; 

- Ветеринарно - сточарски центар Тодор Велков, 
Куманово; 

- Агенција за поттикнување на развојот на земјо-
делството; 

- Федерација на фармери; 
- Невладини организации.  

Покрај основните познавања за генетиката на до-
машните животни и познавањата на потребите за зачу-
вување на биолошката разновидност во рамките на Ин-
ститут за анимална биотехнологија при Факултетот за 
земјоделски науки и храна, оформена е лабораторија за 
молекуларна биологија каде што се воспоставени мето-
ди за молекуларна карактеризација на геномот кај до-
машните животни. 

Одделот за репродукција на животни, кој работи во 
рамките на Факултетот за ветеринарна медицина во 
Скопје како дел од Ветеринарниот институт располага 
со соодветни капацитети за производство и криокон-
зервација на репродуктивен материјал. Исто така во 
нивните лаборатории постојат капацитети за ембрио-
трансфер, микроманипулација на ембриони и in vitro 
оплодување.  

Наспроти релативно доволниот капацитет со кој 
располагаат образовно-научните институции, МЗШВ и 
јавните институции не располагаат со човечки ресурси 
и познавања за генетските ресурси, па оттаму и отсус-
твува Национален Focal Point и Национален комитет за 
заштита за биолошката разновидност во сточарството.  

 
2.4.2 Оцена на состојбата за исполнување на меѓу-

народните обврски за заштита на биолошката разно-
видност во сточарството 

 
Заради преземените меѓународни обврски, сите 

присутни, а особено автохтоните раси се и меѓународ-
но потврдени со нивно заведување во информатичкиот 
систем на FAO DAD IS (http://dad.fao.org) и поновиот 
EFABIS (http://efabis.bfro.uni-lj.si). 

Меѓународната соработка со други земји во однос 
на генетските ресурси во сточарството е ограничена. 
Оттаму, се чувствува потреба за интензификација на 
ова поле, а посебно регионалната соработка би имала 
извесни предности, пред се заради сличноста на произ-
водните системи, традицијата и менталитетот. Покрај 
тоа, соработката со останатите меѓународни организа-
ции може да биде мошне корисна и продуктивна, осо-
бено во надградба на капацитетот на националните ин-
ституции и соработката од областа на примена на реги-
онални проекти за проучување и заштита на биолошка-
та разновидност во сточарството, надградба на инфор-
мативен систем, комуникациска мрежа. 

Во однос на изучување на биолошката и етолошка 
разновидност на повеќе подвидови на медоносните 
пчели од Европа, меѓу кои и на македонската медонос-
на пчела (Apis mellifera macedonica), Факултетот за 
земјоделски науки и храна од Скопје учествува во ме-
ѓународната мрежа за научни истражувања COST. 

 
2.4.3 Оцена на состојбата за воспитување и обука 

на подрачјето за заштита на биолошката разновидност 
во сточарството 

 
Најголемиот дел од досегашните активности и поз-

навањата поврзани со генетските ресурси во сточарс-
твото се поврзани со стручната јавност која делува во 
рамките на Факултетот за земјоделски науки и храна, а 
во последно време и во Институтот за сточарство.  



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 11 

Во образовните процеси, досега во редовната студи-
ска програма на Факултетот за земјоделски науки и хра-
на воведен е предмет Биолошка разновидност кај до-
машните животни, со цел да се афирмираат студентите 
за значењето и специфичностите на генетските ресурси. 

 
2.4.4 Оцена на состојбата за подигање на јавната 

свест за значењето на зачувувањето на биолошката раз-
новидност во сточарството 

 
Во однос на подигањето на јавната свест за значе-

њето на зачувувањето на биолошката разновидност во 
сточарството повторно нема системски приод од ин-
ституциите на државата, но ниту од страна на невлади-
ниот сектор, па ниту од самите чинителите во сточар-
скиот сектор.  

Јавно презентирање на случувањата во оваа сфера 
биле секогаш само како мал дел од активностите на 
презентирање на севкупната биолошка разновидност, 
па согласно тоа и многу инцидентно може да се забеле-
жат искажани делумни ставови или мислења. Јавни 
расправи, трибини и слично не се реализирани. Причи-
ните за недоволна посветеност на ова значајно праша-
ње се веројатно во инертноста на самите институции за 
кои ова прашање е од козметички тип, без посоодветно 
продлабочување на истото, до ниво кое реално го зас-
лужува како важно природно, односно национално бо-
гатство кое штом ќе го изгубиме никогаш повеќе ќе не 
можеме да го надоместиме. Од друга страна секоја 
инертност, односно немање активност значи и дека ма-
ли или никакви средства не се насочуваат кон вакви 
активности, па согласно тоа и интересот за истите 
отсуствува не само во, туку и вон институциите на си-
стемот. 

Индивидуални напори за колекционирање на визу-
елна документација, како и презентирање на истите на 
јавноста имало само во рамките на одредени проектни 
активности. 

 
2.4.5 Оцена на состојбата за поврзување на зачуву-

вањето на биолошката разновидност во сточарството 
со другите програми во областа на земјоделството 

 
Прегледот на земјоделскиот развој на Република 

Македонија опфаќа два различни периода, првиот како 
дел од СФРЈ и вториот по независноста. 

Во периодот пред независноста беа подготвувани 
поголем број стратегии во врска со развојот на земјо-
делството и руралниот развој со цел да се задоволат 
општите потреби за храна на земјата. Целокупниот 
земјоделски сектор главно беше организиран во големи 
агрокомбинати во државна сопственост, а индивидуал-
ното земјоделство беше ограничено на само 10 ха земји-
ште. Производството на храна имаше висока поддршка 
од страна на владата и не беше пазарно ориентирано. 

Напредокот на земјоделството во Република Маке-
донија во текот на изминатите 20 години беше варија-
билен и севкупно бавен по остварувањето на независ-
носта, по распадот на Југословенската Федерација и 
наследувањето на регионалната и домашна криза. Овој 
бавен напредок е резултат на наследувањето на поли-
тичките и економски шокови, и на неуспехот на оства-
рување на економската реформа. И покрај тоа, во 1996 
година беше подготвена првата Стратегија за развој на 

земјоделството, шумарството и искористувањето на во-
дите во Република Македонија. Реализацијата на оваа 
стратегија никогаш не беше сериозно земена предвид. 

Националната развојна стратегија за Македонија, 
развој и модернизација (1997) го сметаше земјоделс-
твото за еден од клучните сектори за намалување на 
сиромаштијата и економски развој на земјата во сог-
ласност со стандардите на ЕУ. Оваа стратегија беше 
основа за среднорочната Земјоделска развојна страте-
гија во Република Македонија кон 2005 година (2001). 
Предвиден беше развој врз основа на принципите на 
слободен пазар, како и модернизација на секторот пре-
ку современи технолошки остварувања. 

Во 2007 беше подготвена нова Национална страте-
гија за земјоделство и рурален развој за период 2007-
2013г., која обезбедува владин инструмент за развој во 
секторот и претставува основа за изработка на план за 
користење на пред - пристапните фондови и основа за 
отпочнување преговори со ЕУ. 

Во рамките на актуелните законски решенија кои се 
соодветни за сточарството, се уредува и националниот 
однос кој биолошката разновидност во сточарството. 
Досега, оваа проблематика не беше системски третирана 
и сите досегашни активности се реализирани во рамките 
на други стратешки и системски документи од областа 
на животната средина или независни иницијативи. Отта-
му, на национално ниво не се располага со проверени 
сознанија за состојбата со биолошката разновидност во 
сточарството и како стопанските текови во последните 
децении се одразиле врз генетските ресурси.  

Единствени стратешки документи во кои се третира-
ни генетските ресурси во сточарството, како интегрален 
дел од севкупните генетски ресурси се Студијата за со-
стојбата со биолошката разновидност во Република Ма-
кедонија (2003) и Стратегија и акционен план за заштита 
на биолошката разновидност на Република Македонија 
(2004), подготвени од страна на Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

Последниве десетина години, од страна на стручна-
та јавност актуелизирана е состојбата во која се наоѓаат 
генетските ресурси во сточарството што резултира со 
неколку напори за заштита од ерозија на генетскиот 
материјал. Во ваквите активности покрај скромното 
учество на државата беа вклучени и меѓународни дона-
тори (ГТЗ, СИДА, ГЕФ). Но, општ е впечатокот дека 
во отсуство на непрекината, системска поддршка ва-
квите иницијативи се со ограничен успех. 

 
3. ЦЕЛИ И НАСОКИ ВО ЗАШТИТАТА НА БИО-

ЛОШКАТА РАЗНОВИДНОСТ ВО СТОЧАРСТВОТО 
 
Генерална цел на заштитата на биолошката разно-

видност на домашните животни во Република Македо-
нија, а согласно тоа и на програмата за заштита на био-
лошката разновидност во сточарството е да ги одреди 
националните насоки (приоритети) во оваа област во 
согласност со меѓународно прифатените четири прио-
ритетни области, воспоставени во рамката на Глобал-
ниот план за акција што е донесен на првата интерна-
ционална техничка конференција за анималните генет-
ски ресурси одржана 2007 година во Интерлакен – 
Швајцарија и Законот за сточарство на Република Ма-
кедонија („Службен весник на република Македонија“ 
бр. 7/2008 и 116/10).  
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Приоритетите поврзани со заштита и искористува-
ње на генетските ресурси во сточарството се:  

- воспоставување на систем за карактеризација и 
инвентаризација за сите видови и за сите раси/ли-
нии/соеви на домашни животни поединечно;  

- воспоставување на систем за мониторинг за сите 
видови и за сите раси/линии/соеви на домашни живот-
ни поединечно; 

- воспоставување на систем на одржлива употреба и 
развој на генетските ресурси во сточарството; 

- воспоставување на систем на конзервација, ген 
банки, in situ и ex situ конзервирање; 

- воспоставување на систем на мерки за поддршка 
на заштитата на генетските ресурси во сточарството во 
ex situ или in vivo облици на конзервација во рамките 
на националните паркови, земјоделските стопанства, 
едукативните или истражувачките центри; 

- институционално зајакнување, истражување и мо-
ниторинг, едукација, легислатива и  

- подигање на јавната свест за сите наведени обла-
сти.  

Бидејќи согласно член 18 од Законот за сточарство 
за секој вид, односно раса добиток, се изработува по-
себна одгледувачка програма, за апликативна намена 
целите за заштитата на ниво на секој одделен вид/рас-
а/линија/сој, а особено за секоја одделна автохтона 
вид/раса/линија/сој мора да бидат дел од целите на 
прифатена и одобрена посебна одгледувачката програ-
ма што секој одгледувач, или призната организација на 
одгледувачи ја изработил за автохтониот или друг 
вид/раса/линија/сој кој го одгледува.  

 
3.1 Цели и насоки во карактеризација, инвентариза-
ција, монитирање на трендовите и ризиците во сфе-
рата на биолошката разновидност во сточарството 

 
Имајќи ги предвид погоре наведените приоритети, 

поврзани со заштита и искористување на генетските 
ресурси во сточарството основните, генерални цели на 
карактеризацијата, инвентаризацијата и мониторингот 
на трендовите и ризиците сферата на биолошката раз-
новидност во сточарството во Република Македонија 
се насочени кон воспоставување на систем за инвента-
ризација и карактеризација за сите видови и за сите 
раси/линии/соеви на домашни животни поединечно и 
воспоставување на систем за мониторинг за сите видо-
ви и за сите раси/линии/соеви на домашни животни по-
единечно, преку кој ќе може да се следат трендовите и 
да се забележат ризиците.  

Секако дека откако ќе се забележат ризиците само 
по себе се наметнува како цел и соодветно да се реаги-
ра на ваквите ризици. 

 
3.1.1 Цели и насоки во зачувување на анималните 

генетски ресурси кај домашните животни  кои се одг-
ледуваат на територијата на Република Македонија во 
автохтона средина, во средината во која настанале (in 
situ зачувување) или надвор од средината во која наста-
нале (ex situ зачувување)  

 
Основна цел во оваа насока претставува развој на 

методи за карактеризација, оцена на расите/линиите и 
споредбите помеѓу расите/линиите, согласно страте-
шкиот приоритет 2 од Интерлакенската декларација. 

Согласно меѓународно прифатените и општо при-
менети цели и насоки во зачувувањето и карактериза-
цијата на анималните генетски ресурси кај домашните 
животни, кои пак од своја страна обезбедуваат реално 
вреднување, оценување и реализација на планираните 
активности оваа програма ги предвидува следниве це-
ли и насоки: 

Опсервација и инвентаризација на анималните 
генетски ресурси кај домашните животни. Во перио-
дот на траењето на оваа програма предвидено е да се 
изврши систематски мониторинг, карактеризација и 
инвентаризација на анималните генетски ресурси кај 
домашните животни. Реализацијата на предвидените 
активности ќе обезбеди податоци (информации) за: ге-
ографската дистрибуција на популацијата, системите 
на одгледување, бројната состојба, основните (биоло-
шки) податоци на видовите и расите кои егзистираат во 
Република Македонија, актуелната и ефективната голе-
мина на популацијата, половата дистрибуција на грлата 
кај поединечните видови и раси на домашните живот-
ни и идентификација на специфични (расно карактери-
стични) особини. 

Заштита, одржување, карактеризација и унапре-
дување на анималните генетски ресурси кај домаш-
ните животни. Врз основа на податоците што се доби-
ени од претходната активност, оваа програма предви-
дува цели и насоки преку кои ќе биде возможна кон-
зервација и унапредување на анималните генетски ре-
сурси кај домашните животни и тоа: дефинирање на 
посебни одгледувачки програми со јасно дефинирани 
цели, примена на селекциски мерки, мерење на произ-
водните особини, оцена на екстериерот, оцена на одг-
ледувачката вредност, селекција, молекуларна оцена 
(молекуларна карактеризација) на одредени особини. 

Јакнење на јавната свест. Со цел да се зајакне на-
учната,  но и пошироката јавност за значењето и со-
стојбата на анималните генетски ресурси на домашни-
те животни во Република Македонија оваа програма 
предвидува: дизајнирање унифициран информативен 
систем кој ќе ги опфати анималните генетски ресурси, 
едукација и тренинг во полето на конзервацијата на 
анималните генетски ресурси, соработка со меѓународ-
ни бази на податоци и институции во областа на ани-
малните генетски ресурси, како и публикација на соод-
ветен материјал преку кој ќе се потенцира значењето 
но и ќе се информира и зајакне јавната свест. 

Одржување на генетската варијабилност. Вари-
јабилноста меѓу видовите и расите во еден ист вид мо-
же да се каже дека преставува основа (темел) на разно-
ликоста. Но варијабилноста помеѓу видовите и меѓу 
расите како индикатор за разноликоста, потребно е да 
се надополни со степенот на варијабилност во еден вид 
односно во геномот на дадена раса. Имајќи го предвид 
значењето на варијабилноста за конзервацијата на ани-
малните генетски ресурси кај домашните животни, 
оваа програма ги дефинира следниве цели и насоки: 
воспоставување критериуми за детерминирање на ге-
нетската варијабилност во расите, опсервација и оцена 
на генетската варијабилност за секоја раса одделно, 
оцена и мониторинг на степенот на инбридинг, приме-
на на современи биохемиски и молекуларно биолошки 
методи во карактеризација на геномот, оценување и де-
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терминација на степенот на генетски резерви зависно 
од типот на приплодниот материјал, одржување генет-
ски резерви за одредени видови и раси на домашни жи-
вотни, зоотехничка карактеризација на видовите и рас-
ите, како и имплементација на соодветни одгледувачки 
програми за мали популации. 

Идентификација и признавање на традиционал-
ни раси. Биолошката разновидност кај домашните жи-
вотни се однесува и на оние раси и видови кои подолг 
временски период се одгледуваат во Република Маке-
донија, иако тие оригинално (изворно) потекнуваат од 
друг географски регион. Со цел да се зачува биолошка-
та разновидност оваа програма предвидува активности 
(зоотехничка карактеризација на видовите и расите, 
молекуларно генетска карактеризација) за нивна кара-
ктеризација и конзервација. 

Идентификација на нови автохтони раси на до-
машни животни. Автохтоните популации на домашни 
животни преставуваат природно богатство и културно 
наследство на една земја. Знаејќи дека пред се овие 
раси и видови се окарактеризирани како ниско проду-
ктивни и неатрактивни за одгледување, во минатото 
често пати биле маргинализирани. Оваа програма пред-
видува покрај веќе евидентираните автохтони раси и 
видови на домашни животни (Закон за сточарство, 
член 54) идентификација и признавање нови автохтони 
раси и видови на домашните животни и конзервација 
на веќе детерминираните раси и видови и тоа преку де-
финирање на  процедури за признавање на расите. 

Формирање на ген банка. Основна цел на форми-
рањето на ген банката на анималните генетски ресурси 
преставува: централизирано собирање, чување, обрабо-
тка и управување со податоците и капацитетите на ани-
малните генетски ресурси кај домашните животни. Ва-
квиот приод ќе овозможи преглед на одделните видови 
и раси на домашни животни и тоа од следниве аспекти: 
степенот на загрозеност, географската дистрибуција, 
генетска варијабилност, бројна состојба и ефективна 
големина на одделни видови и раси, преземени мерки, 
мерки кои треба да се преземат за зачувување и кара-
ктеризација геномите на автохтоните популации и се-
како јакнење на јавната свест и информирање на струч-
ната и пошироката јавност преку печатени материјали 
и по електронски пат.  

Во рамките на активностите за успешна заштита на 
автохтоните видови и раси, а согласно определбите за 
интернационална отвореност и размена на информаци-
ите и материјалите, потребно е да се цели кон развој на 
процедури за следење на продаден приплоден матери-
јал од автохтони раси. Согласно претходното пак, ќе 
мора да се дефинира максималното дозволено количес-
тво приплоден материјал за продажба со цел да се 
спречи сигнификантно намалување на ефективната го-
лемина на популацијата, односно, обезбеди постоја-
ност во опстојувањето на варијабилноста на ген банка-
та оформена во Република Македонија. Како финален 
дел од целиот систем за заштита мора да се оформи и 
посебна програма и методи за реагирање при ризици и 
опасности кои би влијаеле врз значително изместување 
на структурите на системот и со тоа би ја довеле во 
прашање успешноста на резултатите на самиот систем 
за заштита. 

3.2 Цели и насоки на одржливата употреба и разво-
јот на генетските ресурси во сточарството 

 
Имајќи ги предвид погоре наведените приоритети 

поврзани со заштита и искористување на генетските ре-
сурси во сточарството, основните, генерални цели на 
одржливата употреба на биолошката разновидност во 
сточарството се насочени кон зголемена употреба и по-
добрување на (менаџментот) стопанисувањето при упо-
требата на расположливите генетски ресурси во сточарс-
твото во соодветни, пред се традиционални услови на 
одгледување, па со тоа и зголемена ефикасност на такво-
то производство, проследено со воспоставување на си-
стем од мерки за поддршка на заштитата на генетските 
ресурси во сточарството во ex situ или in vivo облици на 
конзервација во рамките на земјоделските стопанства со 
системи на среден и низок инпут во услови на недовол-
но развиени ридско планински подрачја, каде што се по-
требни повеќе наменски животни, националните парко-
ви и едукативните или истражувачките центри и други 
ЗП освен Строги природни резервати и Подрачја ан ди-
вината и други заштитени подрачја, освен Строги при-
родни резервати и Подрачја на дивината. 

Имајќи предвид дека дел од традиционалните и 
автохтоните раси се послабо продуктивни, одгледува-
чите на ваков добиток имаат зголемени трошоци и на-
малени приходи, односно ваквиот начин на одгледува-
ње е помалку профитабилен, особено ако истите ги 
одгледуваат во автохтона средина. Заради притисоците 
на рентабилноста на производството, одржливоста на 
ваквите традиционални системи на одгледување во го-
лема мера е зависно од воспоставениот систем за фи-
нансиска поддршка на ген банката, односно на одгле-
дувачите на ваков добиток како составен дел на ген 
банката, кој ќе ја надокнади намалената добивка и ќе 
обезбеди стабилност на капацитетите на ген банката, а 
од друга страна ќе овозможи зачувување на геномите 
на традиционалните и особено на автохтоните видови 
и раси на домашните животни.  

Согласно сево погоре наведеното, а со цел да се 
воспостави објективен систем на мерки за поддршка на 
заштитата на генетските ресурси во сточарството, како 
една од главните цели во конзервацијата на биолошка-
та разновидност во сточарството, потребно е да се раз-
вијат методики за објективност во дефинирањето на 
висината на финансиската поддршка на добитокот и 
живината кој е вклучен во системот на ген банката. За-
ради тоа една од целите е насочена кон развој на мето-
дика за детерминирање и дефинирање на степенот (ви-
сина на финансиската поддршка) за секој од пооддел-
ните традиционални и автохтони видови и раси на до-
биток и живина кој ќе го намали или отстрани ризикот 
од потполно исчезнување на одредени видови или раси 
на домашните животни. 
 
3.3 Цели и насоки во конзервацијата на биолошката 
разновидност во сточарството (основање и функци-

онирање на ген банки во сточарството) 
 
Имајќи ги предвид погоре наведените приоритети, 

поврзани со заштита и искористување на генетските 
ресурси во сточарството основните, генерални цели на 
конзервацијата на биолошката разновидност во сто-
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чарството се насочени кон воспоставување на одржли-
ви системи на конзервација, што од своја страна подраз-
бира формирање на: ген банки, in situ и ex situ конзерви-
рање, како и воспоставување на систем на мерки за под-
дршка на заштитата на генетските ресурси во сточарс-
твото во ex situ или in vivo облици на конзервација во 
рамките на националните паркови, земјоделските сто-
панства, едукативните или истражувачките центри. 

Основна, круциална цел во конзервацијата на био-
лошката разновидност во сточарството е оформување 
ген банка. Основната идеја во формирањето на ген бан-
ка преставува централизирано собирање, чување, обра-
ботка и управување со податоците и капацитетите на 
анималните генетски ресурси кај домашните животни. 
Вака организираната ген банка ќе овозможи комплетен 
преглед на одделните видови и раси на домашни жи-
вотни и тоа од следниве аспекти: степенот на загрозе-
ност, географската дистрибуција, генетска варијабил-
ност, бројна состојба и ефективна големина на одделни 
видови и раси, преземени мерки и мерки кои треба да 
се преземат за зачувување и карактеризација геномите 
на автохтоните популации и секако јакнење јавната 
свест и информирање на стручната и пошироката јав-
ност преку печатени материјали и по електронски пат.  

Имајќи превид дека ген банката има карактер на 
јавна услуга целокупните информации се во сопстве-
ност на Република Македонија. 

Системскиот приод во конзервацијата подразбира и 
базира врз унифицирани, споредливи и меѓународно 
признати методи и техники, па согласно ова една од 
целите во конзервацијата на биолошката разновидност 
во сточарството е развој и имплантација на приоди, ме-
тоди, техники и стандарди за конзервирање согласно 
стратешкиот приоритет 11 од Интерлакенската декла-
рација.  

Бидејќи една од поважните цели во конзервирањето 
на биолошката разновидност во сточарството е воспо-
ставување на ген банка која пак согласно Законот за 
сточарство како јавна услуга се финансира од држава-
та, животните што се сопственост на одгледувачите на 
традиционалните и автохтоните раси добиток, треба да 
бидат составен дел од оваа ген банка. За оваа цел одг-
ледувачите на склучуваат договор со ген банката со 
што нивните животни или дел од нивните животни ста-
нуваат составен дел од воспоставениот систем на ген 
банка.  

Посебните одгледувачки програми ги дефинираат 
начините, методите и целите при конзервацијата на ге-
нетските ресурси кај домашните животни и тоа за секој 
вид/раса/линија одделно. 

 
3.4 Цели и насоки во развојот на законското уреду-
вање, институции и капацитети за заштита на био-

лошката разновидност во сточарството 
 
3.4.1 Цели и насоки во развој на политики (законска 

регулатива) и институции како и Национален Focal 
Point и Национален комитет за заштита за биолошката 
разновидност во сточарството  

 
Со донесувањето на Законот за сточарство, оваа 

Програма за заштита на биолошката разновидност во 
сточарството и нацрт правилникот за заштита (конзер-
вација) зачувување, на биолошката разновидност на 

анималните генетски ресурси во сточарството, оформу-
вањето на законска рамка во областа на заштитата на 
биолошката разновидност во сточарството, како едно 
од најважните барања на меѓународната заедница и со 
самото тоа прва и најглавна цел во развојот на закон-
ската регулатива на Република Македонија, може да се 
окарактеризира како поставена и веќе исполнета.  

Според рангирањето втора цел претставува основа-
ње или зајакнување на националните капацитети за де-
лување во сферата на заштитата на биолошката разно-
видност во сточарството во МЗШВ и јавните институ-
ции, согласно стратешкиот приоритет 12 од Интерле-
кенската декларација. 

Трета, важна цел, а во блиска релација со втората е 
воспоставување на меѓународна соработка во сферата 
на изградба на капацитети за реализација на карактери-
зацијата, инвентаризацијата, монитирањето на трендо-
вите и ризиците, одржливата употреба и конзервација-
та во рамките на високообразовните и научно-истражу-
вачките институции, согласно стратешкиот приоритет 
16 од Интерлекенската декларација. 

Зајакнувањето на инфраструктурните капацитети е 
нефункционално доколку не се постави паралелна цел 
за зајакнување на националните човечки капацитети за 
реализација на карактеризацијата, инвентаризацијата, 
монитирањето на трендовите и ризиците, одржливата 
употреба и конзервацијата во согласност со стратешки-
от приоритет 14 од Интерлекенската декларација. 

Најнакрај, но не најмалку значајни цели се основа-
њето на Национална фокусна точка и Национален ко-
митет за заштита на биолошката разновидност во сто-
чарството во согласност со стратешкиот приоритет 17 
од Интерлекенската декларација. 

 
3.4.2 Цели и насоки во исполнувањето на меѓуна-

родните обврски за заштита на биолошката разновид-
ност во сточарството 

 
Погоре наведеното оформување на законската рам-

ка во областа на заштитата на биолошката разновид-
ност во сточарството, како едно од најважните барања 
на меѓународната заедница и со самото тоа прва и најг-
лавна цел во исполнувањето на меѓународните обврски 
на Република Македонија може да се земе како веќе 
исполнета со подготвувањето на сите погоре спомена-
ти законски и подзаконски акти. 

Според тоа втора, но, имајќи предвид дека првата 
(законската регулатива) е реализирана, основна цел во 
насока на исполнување на меѓународните обврски е ос-
новање и постојано зајакнување на меѓународната раз-
мена на информации за севкупниот фонд на анимални 
генетски ресурси во сточарството, согласно стратешки-
от приоритет број 15 од Интерлекенската декларација.   

Основањето и зајакнувањето на размената на ин-
формации, пак, како прифатена и преземена меѓуна-
родна обврска, имплицира реализација на целта за раз-
вој на претходно споменатите, национални капацитети 
кои би биле субјекти-носители на исполнување на 
активностите за размена на информациите, зашто овие 
меѓународни обврски укажуваат пред се дека нацио-
налните анимални генетски ресурси во сточарството, 
како дел од националното богатство и наследство се и 
дел од меѓународното, односно светското богатство 
или наследство.  
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Согласно ова наведената основна цел за основање и 
постојано зајакнување на меѓународната размена на 
информации за севкупниот фонд на анимални генетски 
ресурси во сточарството, значи дека истата е предусло-
вена од дефинирање и реализација на претходната цел 
за оформување, развој и зајакнување на националните 
капацитети (субјекти), носители на активностите во 
сферата на размената на информациите, како дел од 
меѓународните обврски.   

Во смисла на реализацијата на наведените цели, са-
мо по себе се наметнува подготвување на годишен из-
вештај за состојбите во заштитата на биолошката раз-
новидност во сточарството. 

Само со исполнување на сите овие цели ќе се овоз-
можи реализацијата на најголемиот дел од превземени-
те меѓународни обврски кои се однесуваат на воспоста-
вување на соработка, доставувањето и размена на ин-
формации со информатичките системи: ФАО DAD IS 
(http://dad.fao.org) и EFABIS (http://efabis.bfro.uni-lj.si). 

 
3.4.3 Цели и насоки во воспитувањето и обуката на 

подрачјето за заштитата на биолошката разновидност 
во сточарството 

 
Покрај осовременување на студиската програма за 

Биолошката разновидност кај домашните животни која 
се реализира на Факултетот за земјоделски науки и 
храна како дел од формалниот едукативен процес на 
оваа високообразовна институција потребно е да се по-
стави цел вакви програми да се воведат во курикулу-
мите на останатите високообразовни институции од 
областа на сточарството во согласност со стратешкиот 
приоритет број 13 од Интерлекенската декларација за 
зајакнување на националните едукациски ресурси.  

Образовните процеси во рамките на редовните сту-
дии се само еден дел од едукацијата кој треба да се на-
дополни преку развивањето на едукативни и тренинг-
програми за практични тренинзи и неформални курсе-
ви од областите на заштитата на биолошката разновид-
ност во сточарството, проследено со реализација на 
тренинг-програми и курсеви за стручни зоотехнички и 
молекуларно генетски задачи во рамките на формални-
те и неформалните типови на образование и тренинг 
како две подеднакво значајни цели. 

 
3.4.4 Цели и насоки во подигањето на јавната свест 

за значењето на зачувувањето на биолошката разно-
видност во сточарството 

 
Во однос на подигањето на јавната свест, основни 

цели се подигањето на национална и интернационална 
јавната свест за улогата и значењето на зачувувањето 
на биолошката разновидност во сточарството во се-
вкупниот културолошки развој на руралните средини 
врз база на зачувување на традициите, односно тради-
ционалните активности во, пред се како дел од рамките 
за развојот на руралниот туризам и националните пар-
кови. 

Ваквите генерални цели насочени кон подигањето 
на националната и интернационалната јавна свест се во 
согласност со стратешките приоритети 18 и 19 од Ин-
терлакенската декларација.   

Од особено значење а со самото тоа и можеби ба-
зична цел во сферата на подигањето на јавната свест е 
промовирањето и вклучување на информации за автох-
тоните, традиционални раси на добиток и нивното 
историско значење за минатото и но и за иднината  во 
образовниот систем.  

Подигање на свеста за значењето на биолошката 
разновидност во сточарството кај одредена целна група 
како што се туристичките работници и преку нив делу-
вање на развојот на интересот за активности во оваа 
сфера, како дел од понудата во рамките на аранжмани-
те за руралниот туризам и еко - туризмот се цел која 
воспоставува и помага во одржливоста на заштитата на 
автохтоните и традиционалните раси заради зголемува-
њето на интересот за нив како туристичка атракција. 

Производство на традиционални производи од тра-
диционални раси добиток во традиционални услови се 
цел која можеби најсоодветно ќе придонесе во подига-
њето на јавната свест, имајќи ја предвид пазарната пре-
бирливост на потрошувачите на пазарот, воопшто, а 
посебно во рамките на руралниот туризам или еко - ту-
ризмот.   

Заради артикулирање на активностите околу поди-
гањето на јавната свест и координирање на сите актив-
ности во заштитата на биолошката разновидност во 
сточарството треба да се постави цел за оформување 
организации и одговорни групи по специеси. 

Интересна цел би била да се подготви анкетен лист 
и да се реализира анкета помеѓу фармерите за нивото 
на нивна заинтересираност за вклучување во системот 
за заштита на биолошката разновидност во сточарство-
то, преку одгледување на одредени традиционал-
ни/автохтони раси, споредено со различни нивоа на 
поддршка од државата.  

Подготвување и издавање на  книги и брошури за 
сите автохтони и традиционални раси е цел за промо-
вирање на овие домашни животни и активностите за 
нивно зачувување сама по себе. 

 
3.4.5 Цели и насоки за поврзување на зачувувањето 

на биолошката разновидност во сточарството со други-
те програми во областа на земјоделството 

 
Основна цел во оваа област на поврзување на 

активностите во зачувувањето на биолошката разно-
видност во сточарството со други програми во областа 
на земјоделството треба да е преку активностите во 
рамките на програмите кои ги реализира МЗШВ.    

Од особена важност е да се постави цел за вклучу-
вање на активностите од сферата на заштитата и зачу-
вувањето на биолошката разновидност во сточарството 
во сите актуелни, но и идни стратегии и програми за 
рурален развој, како и во мерките за поддршка во рам-
ките на овие програми.  

Поконкретно вклучувањето во погоре споменатите 
програми треба да цели кон вклучување на финансиска 
поддршка на воспоставувањето на систем за монито-
ринг за сите видови и за сите раси/линии/соеви на до-
машните животни поединечно, финансиска поддршка 
за воспоставување на систем на одржливо користење и 
развој на генетските ресурси во сточарството, финан-
сиска поддршка за воспоставување на систем на кон-
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зервација, ген банки, in situ и ex situ конзервирање, фи-
нансиска поддршка за воспоставување на систем на 
мерки за поддршка на заштитата на генетските ресурси 
во сточарството во ex situ или in vivo облици на конзер-
вација во рамките на националните паркови, земјодел-
ските стопанства, едукативните или истражувачките 
центри. 

 
3.4.6. Динамиката и роковите за реализирање на це-

лите и насоките 
  
Динамиката и роковите за реализирање на целите и 

насоките на програмата за заштита на биолошката раз-
новидност во сточарството се дадени во прилог А, Б, В, 
кој се составен дел на оваа програма. 

 
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 
1.01.2011 година. 

 
   Бр.51-5850/1                   Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2943. 
Врз oснова на член 30 став 5 од Законот за виното  

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО РЕГИСТА-
РОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНО КАКО И ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА  ВОДЕЊЕ  

НА РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот за прија-

вување во Регистарот на производители на вино како и 
формата, содржината и начинот на  водење на Региста-
рот. 

 
Член 2 

Производителот на вино пријавувањето за упис во 
Регистарот на производители на вино ( во натамошни-
от текст: Регистарот ) го врши со пријава на образец во 
А4 формат на лајмована индигирана хартија даден во 
прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Со пријавата од член 2 на овој правилник произ-
водителот на вино до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство ги поднесува и следните 
документи: 

- извод за тековна состојба на правно лице издаден 
од Централен регистар на Република Македонија кој не 
може да биде постар од 30 дена, 

- доказ за сопственост или договор за користе-
ње/закуп на објектите и опремата, 

- спецификација за расположлива опрема согласно 
правилникот за поблиските услови во поглед на про-
сториите и опремата за производство на вино,  

- известување за започнување со вршење на дејност 
издадено од Министерство за труд и социјална полити-
ка -Државен инспекторат за труд, 

- одобрение за исполнување на санитарно хигиен-
ските услови за производство на вино издадено од Ми-
нистерство за здравство - Дирекција за храна, 

- изготвен извештај за извршен технички преглед 
од надзорен инженер, 

- образец М1 и М2 за стручното лице и доказ за за-
вршено високо образование за истото, доколку произ-
водителот на вино е правно лице или договор за анга-
жирање на такво лице доколку производителот на вино 
е физичко лице и 

- доказ за платени административни такси. 
( 2) Документацијата од став (1) на овој член се до-

ставува во оригинал или копија заверена на нотар. 
 

Член 4 
Заради ажурирање на евиденцијата на Регистарот, 

производителите на вино ги пријавуваат промените во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство во рок од 30 дена од нивното настанување.  

 
Член 5 

Регистарот се води во пишана и во електронска 
форма. 

Регистарот во пишана форма се води во форма на 
папки по азбучен ред на општини кадешто се наоѓа се-
диштето на производителите на вино. 

Регистарот во електронска форма се води во excel 
формат. 

 
Член 6 

Регистарот ги содржи следниве податоци: 
- назив на производителот на вино, 
- адреса на седиштето на производителот на вино, 
- адреса на главниот преработувачки капацитет, до-

колку е различна од адресата на седиштето, 
- даночен број на производителот на вино, 
- капацитет за прием и преработка на грозје, 
- капацитет за преработка и чување на вино, 
- капацитет на опрема за пакување на виното во ши-

шиња, 
- површина под сопствени лозови насади, 
- вкупна површина под лозови насади од постојани 

кооперанти, 
- име и презиме на одговорното лице, 
- вкупен број на вработени и 
- преглед на поважна опрема за производство на ви-

но. 
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-9013/2 

20 октомври 2010 година            Министер,       
          Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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2944. 
Врз основа на членот 30 став 4 од Законот за вино-

то („Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/2010), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ПРО-
СТОРИИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО  

НА ВИНО 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови во поглед на просториите и опремата за произ-
водство на вино.  

 
Член 2 

Услови во поглед на просториите 
 
(1) Производителите на вино треба да располагаат 

со посебни и соодветни простории за производство на 
вино и тоа за: 

- прием и преработка на грозјето и ширата, 
- нега, доработка и чување на виното,  
- полнење и складирање на виното во шишиња или 

други садови, 
- вршење на основни хемиски анализи на виното. 
(2) Производителите кои произведуваат вино во ко-

личество помало од 300 хл годишно можат преработка-
та на грозјето и ширата и негата, доработката и чува-
њето на виното да ги вршат во иста просторија, докол-
ку се обезбедени услови за спречување на несакани 
влијанија меѓу процесите. 

(3) Производителите кои произведуваат вино во ко-
личество помало од 300 хл годишно не треба да имаат 
посебни простории за вршење на хемиски анализи на 
виното.  

 
Член 3 

Хигиенско-технички услови 
 
(1) Просториите од член 2 на овој правилник треба 

да ги исполнуваат минималните хигиенско-технички 
услови и треба да се користат само за производство на 
вино.  

(2) Просториите од член 2 на овој правилник треба 
да имаат стабилна и контролирана температура и влаж-
ност на воздухот, да бидат поврзани во функционална 
целина и да имаат постојан и стабилен доток на вода и 
електрична енергија.    

 
Член 4 

Услови во поглед на опремата 
 
(1) Производителите на вино треба да располагаат 

со посебна и соодветна опрема и тоа за: 
а)прием и преработка на грозје и ширата: 
- најмалку базен за прием на грозјето,  
- гроздомелачка и  
- пумпа за прием и транспорт на гроздовата каша.   
б)производство, доработка, нега и чување на вино-

то:  
- најмалку една вријалница,  
- цедилка,  
- садови за тивка ферментација и  
- садови за стабилизација на виното.  
в)опрема за вршење на хемиски анализи на ширата 

и виното, односно за утврдување на содржината на ше-
ќер, алкохол, вкупни и испарливи киселини и слободен 
и вкупен СО2.  

(2) Производителите кои имаат производство на ви-
но помало од 300 хл годишно не треба да поседуваат 
посебна опрема за вршење на хемиски анализи од став 
(1 ) точка в) на овој член.  

(3) Производителите на вино кои полнат вино во 
шишиња или други садови покрај условите од став (1) 
и (2) од овој член треба да располагаат и со опрема и 
уреди за полнење на вино.  

 
Член 5 

Со денот на влегување на овој правилник, престану-
ва да важи Правилникот за условите во поглед на про-
сториите и опремата за производство на вино („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 94/07).   

 
Член 6 

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

                    
  Бр. 08-9014/3 

20 октомври 2010 година             Министер,       
             Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2945. 

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за земјо-
делство и рурален развој  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС 
ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските услови за упис во 

регистарот на увозници на одделни земјоделски приз-
води („Службен весник на република Македонија“ бр. 
102/10) во член 2 во алинеите 4,5,6 и 7 зборот „има“ се 
заменува со зборовите: „располага со“. 

Во алинеја 4 точката и запирката се заменуваат со 
запирка и се додаваат зборовите: „доколку врши увоз 
на меркантилна пченица во непакувана (рефусна) со-
стојба и/или“.  

Во алинеја 5 точката и запирката се заменуваат со 
запирка и се додаваат зборовите: „доколку врши увоз 
на меркантилна пченица во пакувана состојба;“. 

Во алинеја 6 точката и запирката се заменуваат со 
запирка и се додаваат зборовите: „доколку врши увоз 
на меркантилна пченица во непакувана (рефусна) со-
стојба“.  

Во алинеја 7 точката и запирката се заменуваат со 
запирка и се додаваат зборовите: „или да има договор 
за вршење на анализи на квалитетот од соодветна лабо-
раторија за време на најавениот увоз на меркантилна 
пченица“.  

 
Член 2 

Во член 3 во алинеја 2 точката и запирката се заме-
нуваат со запирка и се додаваат зборовите: „или да има 
договор за вршење на анализи на квалитетот од соод-
ветна лабораторија за време на најавениот увоз на 
брашното“. 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 08-9015/3 

20 октомври 2010 година            Министер,       
            Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2946. 

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

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ОТКУПУВАЧИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ ПРОИЗВОДИ И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ 
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОТКУПНИТЕ  

МЕСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските услови кои треба да 

ги исполнуваат откупувачите за земјоделски производи 
и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат 
откупните места на земјоделски производи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 102/10) во член 5 
во ставот (3) по зборот „мобилно“ се додаваат зборови-
те: „и постојано“.  

 
Член 2 

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

 
   Бр. 08-9015/4 

20 октомври 2010 година            Министер,       
             Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2947. 

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), министерот 
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) во член 3 во точката 2 зборот: 
„(кланица)“ се брише.  

Во точката 3 зборовите: „Одобрение за објект за 
производство и промет на храна од Дирекција за храна 
и“ се бришат.  

Точката 8 се менува и гласи:  
 „Сертификат за верификација на мерило издаден 

од Министерство за економија - Биро за метрологија 
согласно прописите за метрологија или уверение или 

потврда или записник за извршен преглед, баждарење 
и калибрација на мерило издадено од правно лице кое 
има склучено договор за верификација со министерс-
тво за економија – Биро за метрологија;“ 

По точката 9 се додава нова точка 10 која гласи: 
„Заверена пријава за исполнување на минимално 

техничките услови за вршење на трговија и за почнува-
ње со работа на продажен или друг деловен објект од 
Државниот пазарен инспекторат, доколку откупот на 
земјоделските производи се врши на постојано откупно 
место;“  

Точката 10 станува точка 11. 
 

Член 2 
Во член 4 во точката 5 точката и запирката се заме-

нуваат со запирка и се додаваат зборовите: „Доколку е 
регистриран за вршење на трговија со земјоделски про-
изводи“. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 08-9015/5 

20 октомври 2010 година            Министер,       
             Скопје                              Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2948. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за тутун и 
тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08 и 31/10), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МЕРИЛАТА ЗА КВАЛИТАТИВНА 
И КВАНТИТАТИВНА  ПРОЦЕНА НА СУРОВИОТ  

ТУТУН ВО ЛИСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за мерилата за квалитативна и 

квантитативна процена на суровиот тутун во лист 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/07) 
во член 2 алинеја 1 и 2 сврзникот: „и“ по зборот „јака“ 
се заменува со запирка , а по зборот „џебел“ се додава-
ат зборовите: „и басмак “. 

 
Член 2 

Во Прилог бр.1 во насловот сврзникот „И“ по збо-
рот „ЈАКА“ се заменува со запирка, а по зборот „ЏЕ-
БЕЛ„ се додаваат зборовите:„И БАСМАК“. 

Во табелата КЛАСА IIIА,  КЛАСА IIIБ, КЛАСА IV 
сврзникот: „и“ по зборот „јака“ се заменува со запирка,  
а по зборот „џебел“ се додаваат зборовите: „и басмак“. 

 
Член 3 

Во Прилог бр.2 во насловот сврзникот „И“ по збо-
рот „ЈАКА“ се заменува со запирка, а по зборот „ЏЕ-
БЕЛ“ се додаваат зборовите:„И БАСМАК“. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.08-9172/3 

20 октомври 2010 година            Министер,       
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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2949. 
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Стр. 78 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 165 



Стр. 166 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 167 



Стр. 168 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 169 



Стр. 170 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 171 



Стр. 172 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 173 



Стр. 174 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 175 



Стр. 176 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 177 



Стр. 178 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 179 



Стр. 180 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 181 



Стр. 182 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 183 



Стр. 184 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 185 



Стр. 186 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 187 



Стр. 188 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 189 



Стр. 190 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 191 



Стр. 192 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 193 



Стр. 194 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 195 



Стр. 196 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 197 



Стр. 198 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 199 



Стр. 200 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 201 



Стр. 202 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 203 



Стр. 204 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 205 



Стр. 206 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 207 



Стр. 208 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 209 



Стр. 210 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 211 



Стр. 212 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 213 



Стр. 214 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 215 



Стр. 216 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
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1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 231 
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1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 233 
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1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 235 
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1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 265 

2950. 
Врз основа на член 25 став 9 од Законот за произво-

ди за заштита на растенија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 110/07 и 20/09), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во соглас-
ност со министерот за здравство и министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе                  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАКУВАЊЕТО НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, 

ДЕКЛАРИРАЊЕТО И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА 
СТАНДАРДНИТЕ ФРАЗИ (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови за пакувањето на производите за заштита на рас-
тенијата, декларирањето и означувањето на стандард-
ните фрази.  

 
Член 2 

Производите за заштита на растенијата (во ната-
мошниот текст: производите) кои се ставаат во промет 
треба да имаат: 

1. пакување кое е дизајнирано и конструирано на 
начин кој нема да дозволи содржината да истече или да 
се истури, освен кога има специјални безбедносни на-
прави; 

2. пакување и затворачи кои се изработени од јаки 
материјали кои нема да предизвикаат оштетување на 
содржината, ниту ќе можат да формираат други соеди-
ненија со содржината на пакувањето; 

3. пакување и затворачи кои треба да бидат цврсти 
и јаки, кои нема да можат да се олабават и кои ги ис-
полнуваат условите за безбедност при нормално раку-
вање и манипулирање со нив; 

4. пакување кое треба да биде зацврстено со замен-
ливи направи за затворање кои треба да бидат дизајни-
рани така што да се обезбеди повторно затворање без 
да се излее односно истури содржината; 

5. пакување кое е дизајнирано на тој начин што по 
првото отворање на пакувањето ќе биде трајно оштете-
но; и 

6. пакување кое независно од капацитетот треба да 
биде опремено со затворачи кои оневозможуваат отво-
рање од страна на деца. 

 
Член 3 

(1) Секое поединечно пакување на производите за 
заштита на растенијата кое се пушта во промет  за упо-
треба на територијата на Република Македонија треба 
да содржи етикета на македонски јазик и кирилично 
писмо, која му служи на корисникот како основна ин-
формација за безбедна и поефикасна примена на произ-
водите.  

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Со-
ветот 91/414 ЕЕC од 15 јули 1991 година за ставање на произво-
дите за заштита на растенијата на пазарот (CELEX бр. 
31991L0414), Директивата на Комисијата 2003/82 ЕC од 11 сеп-
тември 2003 година (CELEX бр. 32003L0082) со која се дополну-
ва Директивата на Советот 91/414 ЕЕC во врска со стандардните 
ознаки за предупредување за посебните ризици и ознаките за из-
вестување за производите за заштита на растенијата и Директи-
вата  на Советот на ЕУ 78/631 ЕЕС од 26 јуни 1978 година 
(CELEX бр. 31978L0631) за усогласување на законите на земјите 
членки кои се однесуваат на класификација, пакување и етикети-
рање на опасните супстанции (пестициди). 

(2) Производите кои содржат активни супстанции 
вклучени во Листата на активни супстанции и кои се 
оценувани во согласност со прописите за униформни 
принципи за оценување и одобрување на производите 
за заштита на растенијата, треба да имаат етикета на 
која се наведени и дополнителните ознаки за предупре-
дување за посебните ризици за луѓето или животната 
средина кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник. Дополнителните ознаки за известу-
вање за заштита на луѓето или животната средина, кои 
се применуваат и на производите на база на микроорга-
низми, кога се работи за пречувствителност на кожата 
и дишните патишта, означувањето на производите на 
база на микроорганизми треба да биде во согласност со 
Правилникот за постапката за обработка на барањата и 
подеталната документација и податоците за оценување 
на досието за производот за заштита на растенијата и 
потребните податоци, документи и постапката за пре-
регистрација на производите за заштита на растенијата, 
дел Б Прилог 1 („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 147/09). Дополнителните ознаки за известу-
вање за заштита на луѓето или животната средина се 
дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правил-
ник.           

 
Член 4 

(1) На првиот видлив дел на етикетата односно ам-
балажата треба да се наоѓаат следните податоци во на-
ведениот редослед:   

1. Трговскиот назив или заштитниот знак на произ-
водот;  

2. Називот и адресата на носителот на одобрението 
и бројот на одобрението за производот за заштита на 
растенијата и, ако се поинакви, називот и адресата на 
лицето што е одговорно за финалното пакување и обе-
лежување или за финалното обележување на произво-
дот пазарот; 

3. Името и содржината на сите активни супстанции 
и другите опасни супстанции во согласност со пропи-
сите кои ги уредуваат класификацијата, означувањето 
и пакувањето на опасните супстанции (податоци, сим-
боли и ознаки вклучувајки ги и ознаките за  предупре-
дување (R фрази)  и ознаките за известување (S фрази), 
како и назив и концентрација на сите други опасни 
супстанции); доколку супстанцијата не е дефинирана 
со овие прописи нејзиното име се наведува според ме-
ѓународните стандарди ISO односно IUPAC; формула-
ција според меѓународниот коден систем (FAO и 
CIPAC);  

4. Нето количеството на производот (нето волумен 
или нето маса на производот за заштита на растенијата 
во единица амбалажа); 

5. Датум на истекување на рокот на употреба на 
производите (месец и година) и серискиот број; 

6. Бројот на основното решение за регистрација и 
името на органот што го издал, во случај на промена на 
решението, при што се додава текстот: „со сите проме-
ни”; 

7. Видот на дејството на производот и намената на 
користење (на пример, за користење само како инсе-
ктицид за уништување на одреден штетен организам 
врз одредени растенија); 
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8. Типот на препаратот (на пример, водотоплив пра-
шок, концентрирана емулзија итн.); 

9. Дополнителни предупредувања и известувања за 
заштита на луѓето и животната средина во согласност 
со дополнителните стандарди за предупредување и из-
вестување за производите за заштита на растенијата од 
Прилогот 1 и Прилогот 2 на овој правилник; 

10. Мерки за заштита на корисникот со наведување 
на бараната заштитна опрема при ракување со произво-
дите, подготвување на растворите за прскање, изведу-
вање на третирањето и работа на третираните површи-
ни после третирањето, знаци на труење и мерки за прва 
помош кај луѓето; 

11. Посебни услови за водење на земјоделството, 
заштита на растенијата и животната средина каде про-
изводите за заштита на растенијата смеат или не смеат 
да се користат, доколку има потреба; 

12. Детално упатство за употреба и степен на дози-
рање на производите, изразени во метрички единици, 
за секоја намена предвидена според условите од одо-
брението (видови на растенија, целни штетни организ-
ми, време на користење, количеството во кое се приме-
нува производот, број на третирања, временско расто-
јание меѓу третирањата, начин на примена, примена на 
помали површини и сл.); 

13. Упатство за безбедност за временските интерва-
ли од примената на производот до: 

- сеење или садење на културата која се третира, 
- сеење или садење на културата која следи во пло-

доредот, 
- дозволен пристап на луѓе или на животни на тре-

тираните површини (работна каренца), 
- берба, жетва, косење, преработка на складирани 

земјоделски производи (каренца), 
- толеранција (МДК- максимално дозволена коли-

чина на резидуи),  
- користење на производите за исхрана; 
14. Предупредувања за можната фитотоксичност, 

чувствителност на одредени сорти или други несакани 
ефекти од производите за заштита на растенијата врз 
културите кои се третираат и следните култури во пло-
доредот; 

15. Услови за чување на производот; 
16. Можни влијанија на ефикасноста на произво-

дот; 
17. Реченицата: ,,Производот може да се продава  

само во специјализирани продавници (земјоделски ап-
теки)”; 

18. Упатство за комбинирање со други препарати, 
нивна компатибилност и правење на смеси и раствори 
за прскање; 

19. Начин на миење на амбалажата, опис на постап-
ката за чистење на уредите за примена,постапување со 
остатоците од производот и празната амбалажа; 

20. Упатство за постапување во случаи на ненамер-
но испуштање на производот во животната средина; 

21. Каде што е потребно, реченицата: „Производот 
е ограничен на одредени категории корисници”; 

22. Реченицата со затемнети букви: „Наведената 
употреба е во согласност со решението за регистраци-
ја”; и 

23. Други дополнителни информации доколку се 
потребни за производот. 

(2) Ако производот има етикета и пропратен лист ( 
лист кои се приложува кон на пакувањето на произво-
дите во случај на недостаток на слободен простор на 
првиот видлив дел на етикетата односно пакувањето, а 
се смета за составен дел на етикетата и може да биде 
одвоен со упатство за употреба , во вид на брошура и 
сл.), податоците од точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 став 
(1) на овој член треба да се наоѓаат на првиот видлив 
дел од етикетата односно амбалажата, и во тој случај 
на етикетата односно амбалажата се наведува: „Пред 
употреба на производот задолжително да се прочита 
упатството на пропратниот лист”. На пропратниот лист 
треба да бидат наведени сите податоци од точките 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 и 23 став (1) на овој член.                                                                    

(3) По исклучок од одредбите од став (1) на овој 
член, во недостаток на простор на првиот видлив дел 
од етикетата односно амбалажата, податоците од точ-
ките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 
став (1) на овој член може да се наоѓаат на друг дел  од 
етикетата и во тој случај трговскиот назив на произво-
дот се наведува на горниот дел на етикетата односно 
амбалажата.                                                                  . 

(4)  По исклучок на став (1) на овој член, ако заради 
големината на амбалажата сите податоци не можат да 
се отпечатат на првата страна на етикетата, податоците 
може поинаку да бидат распределени на етикетата по 
претходно одобрение согласно Законот за производи за 
заштита на растенијата.   

(5) Датумот на истекување на рокот на употреба и 
серискиот број, покрај на етикетата можат да бидат от-
печатени и на амбалажата и во тој случај на етикетата 
треба да биде наведено каде се тие отпечатени.  

(6) Големината и ширината на буквите, како и рас-
тојанието меѓу нив треба да бидат такви за тие написи 
да бидат јасни и читливи.                                                                               

  
Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на деклари-
рање на средствата за заштита на растенијата („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 65/2001). 

 
Член 6 

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

 
 
 Бр. 17- 194/5                Министер за земјоделство, 

септември 2010 година    шумарство и водостопанство, 
      Скопје                          Љупчо Димовски, с.р.   
      
 

    Министер за здравство, 
        Бујар Османи, с.р.      

 
Министер за животна средина  
     и просторно планирање,  

   Неџати Јакупи, с.р.   
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ПРИЛОГ 1 
 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОЗНАКИ ЗА ПРЕДУПРЕДУ-
ВАЊЕ ЗА ПОСЕБНИТЕ РИЗИЦИ ЗА ЛУЃЕТО 

ИЛИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
1. Дополнителни ознаки за предупредување за 

посебните ризици 
 
1.1. Посебни ризици за луѓето (RSh) 
RSh 1 
Отровно во допир со очите. 
RSh 2 
Може да предизвика фотосензибилизација. 
RSh 3 
Во допир со пареа предизвикува изгореници на ко-

жата и очите, а допир со течен гас предизвикува смрз-
натини. 

 
1.2. Посебни ризици за животната средина (RSe) 
Нема дополнителни ознаки за предупредување.  
 
2. Мерки за одредување на дополнителни ознаки 

за предупредување за посебните ризици  
2.1. Мерки за одредување на дополнителните оз-

наки за предупредување за ризиците за луѓето 
 
RSh 1 
Отровно во допир со очите. 
Оваа ознака се наведува на етикетата ако тестот за 

надразливост на очите, одреден со подточката 7.1.5 од 
делот А на Прилог 1 од Правилникот за постапката за 
обработка на барањата и подеталната документација и 
податоците за оценување на досието за производот за 
заштита на растенијата и потребните податоци,доку-
менти и постапката за пререгистрација на производите 
за заштита на растенијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 147/2009), кај  инфицираните жи-
вотни предизвикува јасно видливи знаци на системска 
токсичност (на пример, симтоми на инхибиција на хо-
линестераза) или смртност, што може да биде последи-
ца на апсорпција на активните супстанции преку слуз-
ницата на окото. Ознаката се наведува во случаите кога 
постојат докази дека кај луѓето доаѓа до  системска то-
ксичност по допир со очите. Во тие случаи треба да се 
наведе начин за заштита на очите, согласно општите 
одредби од Прилог 2 од овој правилник.  

 
RSh 2 
Може да предизвика фотосензибилизација.  
Оваа ознака се наведува на етикетата ако постојат 

експериментални докази или докази за тоа дека изло-
женоста на луѓето на производите за заштита на расте-
нијата предизвикува фотосензибилизација. Ознаката 
исто така треба да биде наведена во случаи кога произ-
водот содржи 1% активна супстанција или додаток кој 
кај луѓето предизвикува фотосензибилизација. Во тие 
случаи треба да се наведат мерките за лична заштита 
при употреба на производите, согласно општите одред-
би од Прилог 2 од овој правилник.    

RSh 3 
Во допир со пареа предизвикува изгореници на очи-

те и кожата, а допир со течен гас предизвикува смрзна-
тини. 

Оваа ознака во зависност од потребата се наведува 
на етикетата на производите кои се во вид на течен гас. 
Во тие случаи треба да се наведат мерките за лична за-
штита при употреба на  производите, согласно општите 
одредби од Прилог 2 од овој правилник. Кога произво-
дот е означен со ознаките R34 или R35 согласно пропи-
сите кои го уредуваат подрачјето на класификација, па-
кување и означување на опасните супстанции и препа-
рати, RSh 3 ознаката не се наведува.  

 
2.2. Мерки за одредување на дополнителни озна-

ки за предупредување за ризиците за животната 
средина. 

 
Нема дополнителни ознаки за предупредување.  
 
 
 

ПРИЛОГ 2 
 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОЗНАКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
ЗА ЗАШТИТА НА ЛУЃЕТО ИЛИ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
 
1. Општи дополнителни ознаки за известување  
На етикетата на сите производи треба да се наведе 

следната ознака која, во зависност од потребата, се до-
полнува со текст во заграда: 

 
SP 1 
Да се спречи загадување на водите со производот 

или неговата амбалажа (Уредите за примена на произ-
водите да не се чистат во близина на површински води 
/ Да се спречи загадување на одводните канали од зем-
јоделските стопанства и патиштата)  

 
2. Посебни дополнителни ознаки за известување  
2.1. Ознаки за известување за лицата кои ги при-

менуваат производите за заштита на растенијата (Spo) 
 
Општи дополнителни ознаки за известување  
 
a) соодветни лични заштитни средства: комбинезо-

ни, престилки, ракавици, цврсти обувки, гумени чизми, 
заштита за лице, цврсто прилепени очила, капа, качул-
ка или посебен вид респиратор), 

б) работи при кои се потребни одредени лични за-
штитни средства: мешање, полнење или ракување со 
неразредени производи, примена или распрскување на 
разредени производи, ракување со неодамна третирани 
материјали како што се растенија или почва или влез 
во неодамна третирани подрачја,  

в) посебни барања за изведување на одредени по-
стапки: 
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– за полнење на резервоарот на распрскувачот со 
прозвод треба да се користи затворен систем на пре-
нос, 

– лицето кое го применува производот треба во те-
кот на примената да работи во затворена кабина (опре-
мена со систем за климатизација / филтрирање на воз-
духот), 

 
Посебни дополнителни ознаки за известување 
 
SPo 1 
Во случај на допир со кожата, производот да се от-

страни со сува крпа и да се измие кожата со поголема 
количина на вода.  

 
SPo 2 
После употребата на производите, да се испере за-

штитната облека. 
 
SPo 3 
После примената на производите да не се вдишува 

чадот и  веднаш да се напушти третираното подрачје. 
 
SPo 4 
Амбалажата да се отвори на отворен простор и во 

суви услови.  
 
SPo 5 
Пред повторно влегување темелно да се проветрат 

третираните површини / стакленици (треба да се наве-
де времето) додека применетиот производ не се исуши. 

 
2.2. Ознаки за известување за заштита на живот-

ната средина (SPe) 
 
SPe 1 
Поради заштита на подземните води / организми во 

почвата да не се употребува овој или друг производ кој 
содржи (се наведува активната супстанција или повеќе 
активни супстанции, каде е потребно) повеќе од (се на-
ведува временското растојание или бројот на аплика-
ции). 

 
SPe 2 
Поради заштита на подземните води / водените ор-

ганизми да не се употребува на (се наведува типот на 
почва или други посебни услови) почва.  

 
SPe 3 
Поради заштита на водените организми / нецелните 

растенија / нецелните членконоги / инсекти треба да се 
почитуваат зоните на безбедност од (да се наведат рас-
тојанијата) до неземјоделски / водени површини.  

 
SPe 4 
Поради заштита на водените организми / нецелните 

растенија да не се употребува на непропусливи повр-
шини како што се асфалт, бетон, камени коцки за поп-
лочување, железнички пруги и други површини каде 
постои голема можност за површинско измивање.  

SPe 5 
Поради заштита на птиците / дивите видови цицачи 

производот треба да биде во целост внесен (инкорпо-
риран) во почвата, вклучувајќи ги и крајните редови.  

 
SPe 6 
Поради заштита на птиците / дивите видови цицачи 

треба да се отстрани случајно растурениот производ.  
 
SPe 7 
Да не се применува во време на парење на птиците. 
 
SPe 8 
Опасно за пчели / Поради заштита на пчелите и 

другите инсекти опрашувачи  да не се третира посевот 
за време на цветање / Да не се применува во време на 
напасувањето на пчелите / Да се тргне или покрие кош-
ницата во текот на примената и одредено време (да се 
наведе) после примената / Да не се применува во време 
на цветање на плевелот / Да се отстрани плевелот пред 
цветање / Да не се применува производот пред (да се 
наведе времето). 

 
2.3. Ознаки за известување кои се однесуваат на 

добра земјоделска пракса 
 
SPa 1 
Поради спречување на појавата на отпорност (рези-

стентност) да не се применува овој или друг производ  
кој содржи (се наведува активната супстанција или по-
веќе активни супстанции) повеќе од (да се наведе рас-
тојанието помеѓу апликациите или број на апликации).   

 
2.4. Посебни дополнителни ознаки за известува-

ње за родентициди (SPr) 
 
SPr 1 
Мамците се поставуваат на тој начин што се спре-

чува консумирање од страна на други животни. 
Мамци во облик на блокови се поставуваат така 

што глодарите не можат да ги разнесуваат. 
 
SPr 2 
Третираното подрачје во времето на примена мора 

да биде означено.Мора да биде наведена опасноста од 
труење (примарно и секундарно) со антикоагуланси, 
како и соодветниот противотров. 

 
SPr 3 
Во текот на третирањето, мртвите глодари треба се-

којдневно да се отстрануваат. Не смее да се собираат 
во контејнери за отпадоци.                                          

 
3. Мерки за одредување на посебни дополнител-

ни ознаки за известување 
 
3.1. Мерки за одредување на дополнителни озна-

ки за известување на лицата кои ги применуваат 
производите 

 
SPo 1 
Во случај на допир со кожата, производот да се от-

страни со сува крпа и да се измие кожата со поголема 
количина на вода.   
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Ознаката се употребува за производи кои содржат 
супстанции кои можат бурно да реагираат со вода, како 
што се цијанидни соли или алуминиум фосфид.   

 
SPo 2 
После употребата на производите, да се испере за-

штитната облека. 
Ознаката е препорачлива во случај кога за заштита 

на лицето кое ги применува производите е потребно за-
штитна облека. Задолжителна е за сите производи кои 
се класифицирани како T или T+. 

 
SPo 3 
После примената на производите да не се вдишува 

чадот и  веднаш да се напушти третираното подрачје.    
Ознаката може да се употребува за производи кои се 
употребуваат како фумиганти и кога употребата на ма-
ска за дишење не е доволна. 

 
SPo 4 
Амбалажата да се отвори на отворен простор и во 

суви услови. 
Ознаката се употребува за производи кои содржат 

активни материи кои можат бурно да реагираат со вода 
или влажен воздух, како што е алуминиум фосфид или 
кои содржат самозапалливи супстанции како што се 
(алкиленбис-) дитиокарбамати. Ознаката може да се 
употребува и за испарливи производи кои се класифи-
цирани како R20, R23 или R26. Во поединечни случаи 
треба да се побара стручно мислење за да се оцени да-
ли својствата на препаратот и амбалажата се такви да 
претставуваат опасност за применувачите. 

 
SPo 5 
Пред повторно влегување темелно да се проветрат 

третираните површини / стакленици (треба да се наве-
де времето) додека применетиот производ не се исуши. 

Ознаката може да се употребува за производи кои 
се применуваат во стакленици или друг затворен про-
стор како на пример магацини. 

 
3.2. Мерки за одредување на дополнителни  озна-

ки за известување за животната средина 
 
SPe 1 
Поради заштита на подземните води / организми во 

почвата да не се употребува овој или друг производ кој 
содржи (се наведува активната супстанција или повеќе 
активни супстанции, каде е потребно) повеќе од (се на-
ведува временското растојание или бројот на аплика-
ции). 

Ознаката се употребува за производи за кои е одре-
дено дека за една или повеќе примени наведени на ети-
кетата потребно е да се превземат мерки за намалување 
на ризикот од насобирање на производи во почвата, 
ефектите од дождовните глисти или други организми 
кои живеат во почвата или микрофлората на почвата, и 
/ или загадување на подземните води.      

SPe 2 
Поради заштита на подземните води / водените ор-

ганизми да не се употребува на (се наведува типот на 
почвата или други посебни услови) почва.   

Ознаката може да се употребува како мерка за на-
малување на ризикот од можно загадување на подзем-
ните или површинските води во чувствителни услови 
(на пример, поради типот на почвата, топографијата 
или дренирана почва) ако оценувањето извршено за ед-
на или повеќе примени наведени на етикетата покажу-
ва дека е потребно да се превземат мерки за намалува-
ње на ризикот од несакани ефекти.     

 
SPe 3 
Поради заштита на водените организми / нецелните 

растенија / нецелните членконоги / инсекти треба да се 
почитуваат зоните на сигурност од (да се наведат рас-
тојанијата) до неземјоделски / водени површини. 

Ознаката се применува заради заштита на нецелни-
те растенија, нецелните членконоги и / или водените 
организми ако оценувањето извршено за една или по-
веќе примени наведени на етикетата покажува дека е 
потребно да се превземат мерки за намалување на ри-
зикот од несакани ефекти. 

 
SPe 4 
Поради заштита на водените организми / нецелните 

растенија да не се употребува на непропусливи повр-
шини како што се асфалт, бетон, камени коцки за поп-
лочување, железнички пруги и други површини каде 
постои голема можност за површинско измивање.  

Во зависност од начинот на примена на производот, 
ознаката може да се употреби за намалување на ризи-
кот од површинско измивање заради заштита на воде-
ните организми или нецелните растенија. 

 
SPe 5 
Поради заштита на птиците / дивите видови цицачи 

производот треба да биде во целост внесен (инкорпо-
риран) во почвата, вклучувајќи ги и крајните редови.  

Ознаката се употребува за производи како што се 
оние во облик на гранули или пелети кои мора да се 
внесат во почвата заради заштита на птиците и дивите 
цицачи. 

 
SPe 6 
Поради заштита на птиците / дивите видови цицачи 

треба да се отстрани случајно растурениот производ. 
Ознаката се употребува за производи како што се 

оние во облик на гранули или пелети за да се избегне 
конзумирање од страна на птиците или дивите цицачи. 
Се препорачува за сите производи во цврста состојба 
кои се употребуваат неразредени. 

 
SPe 7 
Да не се применува во време на парење на птиците. 
Ознаката се употребува ако оценувањето извршено 

за една или повеќе примени наведени на етикетата по-
кажува дека е потребно да се превземат мерки за нама-
лување на ризикот. 
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SPe 8 
Опасно за пчели / Поради заштита на пчелите и 

другите инсекти опрашувачи  да не се третира посевот 
за време на цветање / Да не се применува во време на 
напасување на  на пчели / Да се тргне или покрие кош-
ницата во текот на примената и одредено време (да се 
наведе) после примената / Да не се применува во време 
на цветање на плевелот / Да се отстрани плевелот пред 
цветање / Да не се применува производот пред (да се 
наведе времето).  

Ознаката се употребува за производи за кои оцену-
вањето извршено за една или повеќе примени наведени 
на етикетата покажува дека е потребно да се превземат 
мерки за намалување на ризикот за да се заштитат пче-
лите и другите инсекти опрашувачи. Во зависност од 
начинот на примена на производот може да се одбере 
соодветна ознака за да се намали опасноста за пчелите 
и другите инсекти опрашувачи и нивните легла.  

 
3.3. Мерки за одредување на дополнителни озна-

ки за известување кои се однесуваат на добра земјо-
делска пракса  

 
SPa 1 
Поради спречување на појавата на отпорност (рези-

стентност) да не се применува овој или друг производ 
кој содржи (се наведува активната супстанција или по-
веќе активни супстанции) повеќе од (да се наведе рас-
тојанието помеѓу апликациите или бројот на аплика-
ции). 

Ознаката се употребува ако таквото ограничување е 
потребно за да се ограничи ризикот од развој на отпор-
ност (резистентност). 

 
3.4. Мерки за одредување на посебните дополни-

телни ознаки за известување за родентициди  
 
SPr 1 
Мамците се поставуваат на тој начин што се спре-

чува консумирање од страна на други животни. 
Мамци во облик на блокови се поставуваат така 

што глодарите не можат да ги разнесуваат.За да се 
обезбеди правилна примена, ознаката треба да се наоѓа 
на истакнато место на етикетата,така што во најголема 
мера се исклучува можноста од погрешна примена. 

 
SPr 2 
Третираното подрачје во времето на примена мора 

да биде означено.Мора да биде наведена опасноста од 
труење (примарно и секундарно) со антикоагуланси, 
како и соодветниот противотров. 

Ознаката треба да се наоѓа на истакнато место на 
етикетата, така што во најголема мера ќе се избегне ри-
зикот од случајно труење.  

 
SPr 3 
Во текот на третирањето, мртвите глодари треба се-

којдневно да се отстрануваат. Не смее да се собираат 
во контејнери за отпадоци.                                          

За да се избегне секундарно труење на животните, 
оваа ознака се употребува за сите родентициди кои со-
држат антикоагуланс како активна супстанција.  

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2951. 

Врз основа на член 109 став 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 7 став 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), Устав-
ниот суд на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 октомври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. За претседател на Уставниот суд на Република 

Македонија е избран Бранко Наумоски, судија на Устав-
ниот суд на Република Македонија, сметано од 1-ви 
ноември 2010 година. 

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

 
  Су.бр. 729/10                     Претседател 

29 октомври 2010 година  на Уставниот суд на Република 
       Скопје                     Македонија, 
                         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2952. 

Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од  Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10), член 27, став 5 и став 6 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/09) како и точка 3 од 
Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, УП1 Бр. 07-10 од 
28.06.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 85/10), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија на ден 01.11.2010 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕН-
ЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА АЛ-
ФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ РАДОВИШ 

 
1. На Друштвото за производство, услуги и трговија 

АЛФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш со 
седиште на ул. „Ѓорче Петров“ бб, Радовиш, му се 
утврдува содржината на лиценцата за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија (од фотоволтаичен си-
стем). 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на 
оваа одлука, станува составен дел на Одлуката УП1 бр. 
07-5 од 28.06.2010 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 85/10).   
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3. Со објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ влегува во сила лицен-
цата донесена со Одлуката УП1 бр. 07-5 од 28.06.2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 85/10).  

 4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
 
      УП1 Бр. 07 - 5  
1 ноември 2010 година                        Претседател,                                               
         Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, услуги и трговија АЛ-

ФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш со се-
диште на ул. Ѓорче Петров бб, Радовиш 

 
2.Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
01.11.2010 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
01.11. 2045 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 61.01.1/10 
 
6. Број на деловниот субјект – 5490669 
 
7. Единствен даночен број – 4023000110714 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија од обновливи извори на енергија, во смисла 
на оваа лиценца, се смета производство на електрична 
енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фо-
товолтаичен систем, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
од фотоволтаичен систем ќе ја врши во објект изграден 
на К.П. бр. 3790/1 К.О Радовиш во м.в. Дедински пат 
или делница со стационажа, Радовиш. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производните капацитети на-
ведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12.Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, услуги и трговија АЛФА ИНЖИ-
НЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш со седиште на 
ул. „Ѓорче Петров“ бб, Радовиш (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија  

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена  електричната 
енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува Дого-
ворот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операто-
рот на пазарот на електрична енергија, за откуп на 
целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 
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- доставува извештаи за опремата,  постројките, 
плановите за одржување, планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност управување со системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија во согласност со Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба,  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

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

-спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  
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7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18.Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за условите, начинот и 
постапката за издавање, менување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејност. 

 
Прилог 2 

 
I.Општи податоци за фотоволтаичниот систем: 
- година на почеток на градба: 2010 
- година на завршеток на градба: 2010 
- година на почеток на работа: 2010 
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 35 години 
- номинална единечна моќност на панел 195 W 
- вкупна моќност на системот 49,725 Wp 
- број на фотоволтаични модули: 255 
- годишно сончево зрачење на таа локација: 2320 

часови/годишно 
- очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 79.673 kWh  
 
II.Информација за опремата и друга техника кои се 

применети во проектот: 
1. Фотоволтаични панели 
-  Производител: PHOTOWATT - Франција 
- Тип на панели: PW2050 Wp 
- Номинален напон: 18V 
- Номинална моќност: 195 W 
- Номинална струја: 7,35 А 
- Струја на куса врска: 7,7 А 
- Напон на отворен круг: 32,4V 
 
2. Инвертер 
a. Производител: SMA - Германија 
b. Тип: STP 15000TL – 10 
c. VDC max: 1000V 
d. VDC mpp: 355-800V 
e. Idc max: 33A/11A 
f. Fac: 50/60 Hz 
g. Sac: 15000VA 
h. Cosφ = 1 
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III. Шема на поврзување: 
 
  



1 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 144 - Стр. 275 

 
 
 
 
 



Стр. 276 - Бр. 144 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 ноември 2010 
 

2953. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07,  106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и транспорт  „ ШИМОВ ТРАНС-
ПОРТ И КОМПАНИ  ”  ДОО с. Богородица - Гевгелија  
за издавање на  лиценца за вршење на енергетска деј-
ност трговија со нафта и нафтени деривати и биогори-
ва и мешавина на течни горива од фосилно потекло 
што се користат за транспорт со биогорива, на седни-
цата одржана на 01.11.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО  

МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и транс-

порт „ ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ “ ДОО с. 
Богородица – Гевгелија, му се издава лиценца за врше-
ње на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени 
деривати и биогорива и мешавина на течни горива од 
фосилно потекло што се користат за транспорт со био-
горива.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива “ кој што е составен дел на оваа од-
лука.  

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

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

 
      УП1 Бр. 07 - 17  
1 ноември 2010 година                        Претседател,                                               
         Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГО-
РИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФО-
СИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНС-
ПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА 

ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и транспорт 

ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО, со седи-
ште на ул.Граничен премин Богородица, с.Богородица, 
Гевгелија, Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива 

и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива – трговија со 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
01.ноември 2010година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
01.ноември 2020 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 17.03.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 5880998 
  
8. Единствен даночен број – 4006004116650 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со  Екстра лесно масло за до-
маќинство (ЕЛ-1).  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1), заради натамошна продажба на трговците 
на мало, на индустриските и други потрошувачи, и/или 
на други трговци на големо, кои набавениот дериват го 
користат за вршење на нивната дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

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

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Ек-
стра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со волумен од 
100 м3, кои ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ 
ДОО го има земено под закуп од Друштвото за произ-
водство, трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-им-
порт Богданци, а е лоцирано на Регионалниот пат Ге-
вгелија-Богданци, месност Трнка; 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со  Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) на голе-
мо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните ми-
нимално-техничките услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира нафтениот дериват, со ка-
пацитет определен со прописите со кои се уредува тр-
говијата со нафтени деривати на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – тр-
говија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), 
носителот на лиценцата може да ја врши на територија-
та на Република Македонија и во странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со на-

фтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1), 

- обезбеди нафтениот дериват Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1), со кои врши трговија да ги ис-
полнува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1), заштита на конкуренци-
јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

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

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извештај 

за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 
година да доставува Годишен извештај за финансиското и 
деловното работење во претходната година (извештајна 
година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на нафтениот дериват Екстра 

лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1),  во текот на извештај-
на година, презентирани согласно Табелата 1, која е со-
ставен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност 

со меѓународните сметководствени стандарди,и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности 

за кои што поседува лиценца  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни вли-

јанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата 
за вршење на енергетска дејност; 

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

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

6. извршени инспекциски надзори и контроли од стра-
на на надлежни инспекциски и други државни органи, со 
приложени фотокопии на записниците, извештаите и ре-
шенијата од извршените надзори и контроли.  

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на нафтениот дериват Ек-
стра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1),  презентирани 
согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лицен-
ца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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2954. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07,  106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на Трговското друш-
твото за градежништво, трговија и услуги  „ Стерјов-
ски Митре МИТ ОИЛ ” увоз – извоз  ДОО - Ресен за 
издавање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 
трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и 
мешавина на течни горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогорива, на седницата одр-
жана на 01.11.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА 
ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ 
КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГО-
ВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНС-
ТВО (ЕЛ-1), ЕУРО ДИЗЕЛ БС И ЕУРО СУПЕР БС 95 

 
1. На Трговското друштвото за градежништво, тр-

говија и услуги  „ Стерјовски Митре МИТ ОИЛ ” увоз 
– извоз  ДОО - Ресен, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени де-
ривати и биогорива и мешавина на течни горива од фо-
силно потекло што се користат за транспорт со биого-
рива.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за 
вршење на енергетската дејност трговија со нафта и на-
фтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт со био-
горива, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност трговија со нафта и нафтени дерива-
ти и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно 
потекло што се користат за транспорт со биогорива “ кој 
што е составен дел на оваа одлука.  

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

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

  
        УП1 Бр. 07-20  
1 ноември 2010 година                        Претседател,                                               

      Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИ-
ОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА 
ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА 
СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО 

(ЕЛ-1), ЕУРО ДИЗЕЛ БС И ЕУРО СУПЕР БС 95 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговско друштвото за градежништво, трговија и 

услуги  Стерјовски Митре МИТ ОИЛ увоз – извоз ДОО 
со седиште на ул.Борис Кидрич бр.178 Ресен, Републи-
ка Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива 
и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива – трговија со 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуро дизел 
БС и Еуро супер БС 95 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
01 ноември 2010година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
01 ноември 2020 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 18.03.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 5556074 
  
8. Единствен даночен број – 4024001105257 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со  Екстра лесно масло за до-
маќинство (ЕЛ-1), Еуро дизел БС и Еуро супер БС 95. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1), Еуро дизел БС и Еуро супер БС 95 заради 
натамошна продажба на трговците на мало, на инду-
стриските и други потрошувачи, и/или на други тргов-
ци на големо, кои набавените деривати ги користат за 
вршење на нивната дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

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

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 резервоари секој со волумен од по 100 м3  и тоа 1 за 
складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1), 1 за складирање на Еуро дизел 
БС и 1 за складирање на Еуро супер БС 95, кои Тргов-
ското друштво за градежништво, трговија и услуги  
Стерјовски Митре МИТ ОИЛ увоз – извоз ДОО ги има 
земено под закуп од ЕЕИИ Мокел Битола, лоцирана на 
ул. „Прилепска“ бр. 90 Битола. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со  Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуро 
дизел  БС и Еуро супер БС 95  на големо, во секое вре-
ме да ги исполнуваат пропишаните минимално-технич-
ките услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат  нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата со нафтени деривати на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – тр-
говија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), 
Еуро дизел БС и Еуро супер БС 95  носителот на ли-
ценцата може да ја врши на територијата на Република 
Македонија и во странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со на-

фтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1), Еуро дизел БС и Еуро супер БС 95 

- обезбеди нафтените деривати Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1), Еуро дизел БС и Еуро супер БС 
95  со кои врши трговија да ги исполнува пропишаните 
норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуро дизел  БС и Еуро 
супер БС 95 заштита на конкуренцијата, заштита на по-
трошувачите, заштита на животната средина, животот 
и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

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

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со кои 
се уредува сметководственото работење на претпријатието: 
да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат ин-
формации за средствата, обврските, капиталот, приходите и 
расходите со резултатите од работењето, како и паричните 
текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за 

финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 
година да доставува Годишен извештај за финансиското и 
деловното работење во претходната година (извештајна 
година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на нафтените деривати Екстра 

лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуро дизел БС и Еуро 
супер БС 95  во текот на извештајна година, презентирани 
согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности 

за кои што поседува лиценца  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

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

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

6. извршени инспекциски надзори и контроли од ст-
рана на надлежни инспекциски и други државни органи, 
со приложени фотокопии на записниците, извештаите и 
решенијата од извршените надзори и контроли.  

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на нафтените деривати 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуро дизел 
БС и Еуро супер БС 95 презентирани согласно Табела-
та 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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2955. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07,  106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на  Друштвото за 
производство, трговија и услуги “АЛМА КОМЕРЦ “ 
Ангел Пецов ДОО експорт – импорт Неготино за изда-
вање на  лиценца за вршење на енергетска дејност тр-
говија со нафта и нафтени деривати и биогорива и ме-
шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт со биогорива, на седницата одржа-
на на 01.11.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО  

МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

АЛМА КОМЕРЦ Ангел Пецов ДОО експорт – импорт 
Неготино, му се издава лиценца за вршење на енергет-
ска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и би-
огорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива “ кој што е составен дел на оваа од-
лука.  

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
                                               
      УП1 Бр. 07 - 32  
1 ноември 2010 година                        Претседател,                                               

    Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГО-
РИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФО-
СИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНС-
ПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА  

ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги АЛ-

МА КОМЕРЦ Ангел Пецов ДОО експорт – импорт Не-
готино,, со седиште на ул.Индустриска бр.бб Неготино, 
Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива 
и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива – трговија со 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
01ноември 2010година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
01ноември 2020 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 19.03.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 4817001 
  
8. Единствен даночен број – 4019993104792 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со Екстра лесно масло за дома-
ќинство (ЕЛ-1).  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1), заради натамошна продажба на трговците 
на мало, на индустриските и други потрошувачи, и/или 
на други трговци на големо, кои набавениот дериват го 
користат за вршење на нивната дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

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

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Ек-
стра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со волумен од 
300 м3, кои Друштвото за производство, трговија и ус-
луги АЛМА КОМЕРЦ Ангел Пецов ДОО експорт – 
импорт Неготино, го има земено под закуп од Еко 
Оранжерии Анска Река ДООЕЛ Валандово, а е лоцира-
но на м.в. Подано општина Валандово; 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со  Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) на голе-
мо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните ми-
нимално-техничките услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира нафтениот дериват, со ка-
пацитет определен со прописите со кои се уредува тр-
говијата со нафтени деривати на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – тр-
говија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), 
носителот на лиценцата може да ја врши на територија-
та на Република Македонија и во странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со на-

фтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1), 

- обезбеди нафтениот дериват Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1), со кои врши трговија да ги ис-
полнува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1), заштита на конкуренци-
јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

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

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на нафтениот дериват Екстра 

лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1),  во текот на извештајна 
година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен 
дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности 

за кои што поседува лиценца  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни вли-

јанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за 
вршење на енергетска дејност; 

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

сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

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

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на нафтениот дериват Ек-
стра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), презентирани 
согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лицен-
ца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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2956. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 и член 45 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.63/06, 36/07 и 106/08), член 38 и 39 од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ” бр. 31/09), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, постапувајќи по 
Барањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ 
ДОО Скопје, на седницата одржана на 1.11.2010 годи-
на, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА 
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО СКОПЈЕ 

 
1. Во Одлуката за утврдување на содржината на ли-

ценцата за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ 
ИЗВОРИ ДОО Скопје, бр. 02-2379/1 од 26.10.2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09) и УП1 бр. 07-22 од 19.07.2010 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/10) се вр-
шат следните измени и дополнувања: 

1. Во Прилог 1 насловен како Лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија во точката  5 евидентниот број се менува и 
гласи:  

 „ЕЕ- 38.01.1/09.2/10.2/10“. 
2. Во Прилог 1 насловен како Лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 
енергија во точката 9, на крајот на реченицата точката 
се брише и се додаваат зборовите:  

„и во малата хидроелектрана МХЕ Охрид 1, лоци-
рана на К.П. бр. 384/8,10 и 11 КО Рамне, Општина 
Охрид.“  

3. Во Прилог 2 на крајот се додаваат зборовите: 
„Технички карактеристики на опремата за произ-

водство на електрична енергија вградена во МХЕ 
Охрид 1:  

- Број на производни единици – една (1) производна 
единица; 

- Номинална моќност на МХЕ – 117 kW;   
 
АГРЕГАТ: 
- Број на агрегати – 1 (еден) 
- Година на пуштање во работа на агрегат: 2010 
- Проценет животен век на агрегатот – 40 години 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Сопствена потрошувачка  –  максимално 15 kW“. 
2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување.  
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

                                                
     УП1 Бр. 07 - 48  
1 ноември 2010 година                        Претседател,                                     

    Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
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2957. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  141 став 1 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006, 36/2007, 106/2008 и 119/10), како и 
член 13 од Правилникот за начин и постапка за утврду-
вање и одобрување на користењето на повластени та-
рифи за купопродажба на електрична енергија произве-
дена во мали хидроелектрани („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 16/2007), а постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗ-
ВОРИ ДОО Скопје, за одобрување на користење на 
повластени тарифи за купопродажба на електрична 
енергија произведена од мала хидроелектрана, на сед-
ницата одржана на ден 1.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕ-
НИ ТАРИФИ ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА  

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ 
ДОО Скопје, како носител на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја, издадена од Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија со Одлука бр. 02-2380/1 од 
26.10.2009 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 130/2009), Одлука  бр. 02-1343/1 од 
29.07.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 103/2010) и Одлука бр. 02-1343/5 од 
27.09.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 129/2010), и како повластен производи-
тел на електрична енергија со единствен регистарски 
бр. ПП-ХЕ-08-6373720-ОЕМКХЦ270720100005-/10 из-
даден од Агенцијата за енергетика на Република Маке-
донија, му се одобрува користење на повластени тари-
фи за купопродажба на електрична енергија произведе-
на во мала хидроелектрана „МХЕ Белица 2“. 

2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. „Мајаковски“ 3/М2, 

Скопје; 
- Назив на МХЕ: „МХЕ Белица 2“;  
- Локација на МХЕ: на Горно беличките извори, КП 

бр. 1358/2, план 11, КО Вишни, Општина Струга; 
- Инсталирана моќност на МХЕ: 996 kW. 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластени тарифи за 
купопродажба на електрична енергија произведена и 
испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со 

својство на повластен производител, бр. 02-231/1од 
9.02.2007 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 16/2007), му се одобрува користење на 
следните повластени тарифи:  

 

Блок 
Mесечни количини на  
испорачана електрична 

енергија (kWh) 

Повластена  
тарифа 

(€cents/kWh) 

I 1 - 85.000 12,00 

II 85.001 - 170.000 8,00 

III 170.001 – 350.000 6,00 

IV 350.001 – 700.000 5,00 

 
4. За повластените тарифи утврдени во точка 3 од 

оваа Одлука изразени во евро центи за испорачан кило-
ват час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе 
се врши по средниот курс на Народна Банка на Републи-
ка Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. 
Во повластените тарифи утврдени во точка 3 од оваа 
одлука не е содржан данокот на додадена вредност.  

5. Друштвото од точка 1 од оваа одлука е должно за 
период од 20 години да ги користи повластените тари-
фи, утврдени во точка 3 од оваа одлука, почнувајќи од 
денот на влегување во сила на оваа одлука. 

6. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

                                                
     УП1 Бр. 08 - 45  
1 ноември 2010 година                        Претседател,                                     

    Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2958. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  141, став 1 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006, 36/2007, 106/2008 и 119/2010), како и 
член 13 од Правилникот за начин и постапка за утврду-
вање и одобрување на користењето на повластени та-
рифи за купопродажба на електрична енергија произве-
дена во мали хидроелектрани („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 16/2007), а постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗ-
ВОРИ ДОО Скопје, за одобрување на користење на 
повластени тарифи за купопродажба на електрична 
енергија произведена од мала хидроелектрана, на сед-
ницата одржана на ден 1.11.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛА-
СТЕНИ ТАРИФИ ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА  

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

Мали Хидро Електрани ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ 
ДОО Скопје, како носител на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја, издадена од Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија со Одлука бр. 02-2380/1 од 
26.10.2009 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 130/2009), Одлука  бр. 02-1343/1 од 
29.07.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 103/2010) и Одлука бр. 02-1343/5 од 
27.09.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 129/2010), и како повластен производи-
тел на електрична енергија со единствен регистарски 
бр. ПП-ХЕ-07-6373720-ОЕМКХЦ270720100004-/10 из-
даден од Агенцијата за енергетика на Република Маке-
донија, му се одобрува користење на повластени тари-
фи за купопродажба на електрична енергија произведе-
на во мала хидроелектрана „МХЕ Белица 1“. 

2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. Мајаковски 3/М2, 

Скопје; 
- Назив на МХЕ: „МХЕ Белица 1“;  
- Локација на МХЕ: на Горно беличките извори, КП 

бр. 143/4, КО Вишни, Општина Струга; 
- Инсталирана моќност на МХЕ: 995 kW. 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластени тарифи за 
купопродажба на електрична енергија произведена и 
испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со 
својство на повластен производител, бр. 02-231/1од 
9.02.2007 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/2007), му се одобрува користење на 
следните повластени тарифи:  

 

Блок 
Mесечни количини на 
испорачана електрична 

енергија (kWh) 

Повластена 
тарифа 

(€cents/kWh) 

I 1 - 85.000 12,00 

II 85.001 - 170.000 8,00 

III 170.001 – 350.000 6,00 

IV 350.001 – 700.000 5,00 

 

4. За повластените тарифи утврдени во точка 3 од 
оваа Одлука изразени во евро центи за испорачан кило-
ват час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе 
се врши по средниот курс на Народна Банка на Репуб-
лика Македонија на денот на изготвувањето на факту-
рата. Во повластените тарифи утврдени во точка 3 од 
оваа одлука не е содржан данокот на додадена вред-
ност.  

5. Друштвото од точка 1 од оваа одлука е должно за 
период од 20 години да ги користи повластените тари-
фи, утврдени во точка 3 од оваа одлука, почнувајќи од 
денот на влегување во сила на оваа одлука. 

6. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
      УП1 Бр. 08 - 46  
1 ноември 2010 година                        Претседател,                                     

    Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 
2959. 

И С П Р А В К А 
 
Во Одлуката за утврдување на содржината на ли-

ценцата за вршење на енергетска дејност производс-
тво на електрична енергија на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани 
ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје, бр. 02-
1343/5 од 27.09.2010 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 129/2010 од 
28.09.2010 година, направена е техничка грешка во 
Прилог 2, точка 1, алинеја 2 од Одлуката, бројот: 
„1173“ треба да се замени со бројот: „995“, односно 
алинејата 2 треба да гласи: „Номинална моќност на 
МХЕ – 995 kW“, како и во Прилог 2, точка 1, во пет-
тиот ред од табелата за Турбина, зборовите: „Макси-
мална моќност 1173 [kW]“ да се заменат со зборови-
те: „Номинална моќност 995 [kW]“. 

 
  Бр. 02-1343/6   

29 октомври 2010 година         Претседател, 
       Скопје                     Димитар Петров, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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Жиро-сметка: 300000000188798.   
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