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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3434. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) и 
член 36 од Законот за Владата на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ЈАГЛЕН НА АД  „ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ЖИВОЈНО” ОПШТИНА НОВАЦИ 
 
1. На АД  “ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – 

Скопје, се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерална суровина - јаглен 
на локалитетот “Живојно” општина Новаци. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 19,33 km2 
определен со координатни точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.533.978,00 7.544.590,00 
Т-2 4.534.250,00 7.545.780,00 
Т-3 4.530.132,00 7.547.419,00 
Т-4 4.528.500,00 7.549.250,00 
Т-5 4.525.740,00 7.550.380,00 
T-6 4.525.040,00 7.548.320,00 
T-7 4.526.000,00 7.548.040,00 
T-8 4.526.680,00 7.547.002,00 
T-9 4.527.660,00 7.546.560,00 

T-10 4.528.785,00 7.545.586,00 
T-11 4.530.479,00 7.545.586,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 6 
години. 

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е утврдување на рудните резерви на ми-
нералната суровина - јаглен на локалитетот    “Живој-
но” општина Новаци.  

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања, концесионерот е должен да го 
плати пред склучување на договорот за концесија, сог-
ласно Тарифникот за утврдување на висината на надо-
местоците за издавање на дозволи и концесии за врше-
ње на детални геолошки истражувања и концесии за 

експлоатација на минерални суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр. 72/2007, 19/2009, 
105/2009, 60/2010 и 94/2010). 

6. Рокот за поднесување на Извештај за извршените 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни е 120 дена по истекот на концесијата. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
         Бр.51-6778/1                   Заменик на претседателот 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3435. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТА-
ЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕР-
АЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА „ЦЕМЕН-
ТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ДЕРИН ДЕРЕ” С. РАДАЊЕ, ОПШТИНА  

КАРБИНЦИ 
 

1. На „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доде-
лува концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – варовник на локали-
тетот „Дерин Дере” с. Радање, општина Карбинци.  

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,68 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

X 
Координата  

Y 
Т-1 4.625.900,00 7.607.000,00 
Т-2 4.624.850,00 7.608.350,00 
Т-3 4.623.900,00 7.607.750,00 
Т-4 4.625.000,00 7.606.600,00 

  
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   
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4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот „Де-
рин Дере” с.Радање, општина Карбинци. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 5.605.600,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.51-6824/1                  Заменик на претседателот на 

7 декември 2010 година          Владата на Република   
    Скопје                                   Македонија, 
                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3436. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРА-
ЛНА СУРОВИНА - ПЕСОК, ГЛИНА И ЛАПОРЕЦ  
НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕШТЕРНИЦА”, ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 
 
1. На „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доде-

лува концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – песок, глина и лапо-
рец на локалитетот „Пештерница”, општина Неготино. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,22 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната  табела: 

Точка Координата  
X 
 

Координата 
Y 
 

Т-1 4.602.500,00 7.599.450,00 
Т-2 4.603.250,00 7.600.250,00 
Т-3 4.602.950,00 7.600.400,00 
Т-4 4.602.050,00 7.600.800,00 
Т-5 4.601.600,00 7.599.750,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – песок, глина и лапорец на ло-
калитетот “Пештерница”, општина Неготино. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 7.700.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.51-6825/1                  Заменик на претседателот на 

7 декември 2010 година           Владата на Република   
    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3437. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА - ПЕСОК, ГЛИНА И ЛАПОРЕЦ  НА „ЦЕ-
МЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ПЕПЕЛИШТЕ”, ОПШТИНА НЕГОТИНО  

 
1. На “Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доде-

лува концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – песок, глина и лапо-
рец на локалитетот “Пепелиште”, општина Неготино.  
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2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,62 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната  табела: 

 
Точка Координата 

X 
 

Координата  Y 

Т-1 4.601.050,00 7.597.200,00 
Т-2 4.601.650,00 7.598.150,00 
Т-3 4.600.950,00 7.598.250,00 
Т-4 4.600.800,00 7.597.750,00 
Т-5 4.600.450,00 7.597.250,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – песок, глина и лапорец на ло-
калитетот “Пепелиште”, општина Неготино. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 3.757.600,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.51-6826/1                  Заменик на претседателот на 

7 декември 2010 година           Владата на Република   
     Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3438. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА „А-БРИК КОМ-
ПАНИ“ ДООЕЛ  БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ЕРГЕЛА”, ОПШТИНА НОВАЦИ 
 
1. На „А-БРИК КОМПАНИ“ ДООЕЛ Битола  му се 

доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – глина на лока-
литетот „Ергела”, општина Новаци. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,05 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни,  кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.541.300,00 7.543.463,00 
Т-2 4.541.555,00 7.543.470,00 
Т-3 4.541.550,00 7.543.685,00 
Т-4 4.541.300,00 7.543.685,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – глина на локалитетот“Ергела”, 
општина Новаци.  

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 800.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 
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10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
       Бр.51-6827/1                 Заменик на претседателот на 
7 декември 2010 година            Владата на Република   
            Скопје                                      Македонија, 

                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3439. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ “АЛФА 
ДИАС“ ДООЕЛ  БОГДАНЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ“  

С. ЃОПЧЕЛИ”, ОПШТИНА ДОЈРАН 
 
1. На ДПТУ “АЛФА ДИАС“ ДООЕЛ Богданци  му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – варовник на ло-
калитетот “с,Ѓопчели”, општина Дојран. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,88 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната  табела: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.569.000,00 7.640.575,00 
Т-2 4.568.500,00 7.641.525,00 
Т-3 4.567.700,00 7.641.550,00 
Т-4 4.568.125,00 7.640.450,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот “с. 
Ѓопчели”, општина Дојран. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 600.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерални-
те суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по 
завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
       Бр. 51-6828/1                    Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3440. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК  НА “ЦЕМЕН-
ТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ “С. ВОЛКОВИЈА”,  ОПШТИНА  БРВЕНИЦА 

 
1. На “Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје му се доде-

лува концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – варовник на локали-
тетот “с. Волковија” општина Брвеница. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 1,28 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

 Y 
Т-1 4.635.173,00 7.500.323,00 
Т-2  4.634.027,00 7.500.237,00 
Т-3 4.634.133,00 7.501.363,00 
Т-4 4.635.327,00 7.501.411,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот “с. 
Волковија” општина Брвеница. 
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5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 13.613.600,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр.51-6829/1                  Заменик на претседателoт 

7 декември 2010 година         на Владата на Република   
        Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3441. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГТУ 
“ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ“ УВОЗ-ИЗВОЗ ОХРИД ДОО-
ЕЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА” С. ОПЕЈНЦА, 

ОПШТИНА ОХРИД 
 

1. На ДГТУ “ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ“ увоз-извоз Охрид 
ДООЕЛ му се доделува концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Краста” с. Опејнца, општина 
Охрид. 

2.Површината на истражниот простор на концесија-
та од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,21 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

Точка Координата 
X 

Координата 
Y 

Т-1 4.561.100,00 7.488.750,00 
Т-2 4.561.400,00 7.488.960,00 
Т-3 4.561.225,00 7.489.250,00 
Т-4 4.561.085,00 7.489.210,00 
Т-5 4.561.000,00 7.489.315,00 
Т-6 4.561.000,00 7.489.350,00 
Т-7 4.561.085,00 7.489.460,00 
Т-8 4.561.145,00 7.489.480,00 
Т-9 4.561.145,00 7.489.600,00 
Т-10 4.561.100,00 7.489.680,00 
Т-11 4.561.030,00 7.489.695,00 
Т-12 4.560.975,00 7.489.670,00 
Т-13 4.561.010,00 7.489.665,00 
Т-14 4.561.013,00 7.489.655,00 
Т-15 4.561.060,00 7.489.655,00 
Т-16 4.561.090,00 7.489.640,00 
Т-17 4.561.100,00 7.489.590,00 
Т-18 4.561.080,00 7.489.500,00 
Т-19 4.561.000,00 7.489.470,00 
Т-20 4.560.830,00 7.489.000,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот 
“Краста” с. Опејнца, општина Охрид. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.111.111,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерални-
те суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по 
завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр.51-6830/1                      Заменик на претседателoт 

7 декември 2010 година          на Владата на Република   
        Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3442. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ “ТЕ-
ШЕШИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ  “БЕЛ  КАМЕН”  С.  СТЕНКОВЕЦ,  

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 

1. На ДПТУ “ТЕ-ШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је му се доделува концесија за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина – варовник 
на локалитетот “Бел Камен” с. Стенковец, општина Чу-
чер Сандево. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,40 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.661.623,00 7.530.322,00 
Т-2 4.662.000,00 7.530.007,00 
Т-3 4.661.334,00 7.529.311,00 
Т-4 4.660.994,00 7.529.763,00 
Т-5 4.661.481,00 7.529.993,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот “Бел 
Камен” с. Стенковец, општина Чучер Сандево. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 590.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

 
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 

извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
  Бр.51-6831/1                    Заменик на претседателoт 

7 декември 2010 година         на Владата на Република   
        Скопје                             Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3443. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДЗТУ “ПЕТ-
БОЈ“ ИЗВОЗ-УВОЗ ДООЕЛ С. БОГОМИЛА, 
ЧАШКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНА НИВА” 

С. БОГОМИЛА, ОПШТИНА ЧАШКА 
 
1. На ДЗТУ “ПЕТ-БОЈ“ извоз-увоз ДООЕЛ с. Бого-

мила, Чашка му се доделува концесија за вршење на 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – кварц на локалитетот “Рамна Нива” с. Богомила, 
општина Чашка. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,075 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

X 
Координата 

Y 
Т-1 4.606.573,00 7.541.264,00 
Т-2 4.606.691,00 7.541.438,00 
Т-3 4.606.451,00 7.541.600,00 
Т-4 4.606.263,00 7.541.371,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – кварц на локалитетот “Рамна 
Нива” с. Богомила општина Чашка. 
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5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 123.500,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
   Бр.51-6832/1                   Заменик на претседателoт 

7 декември 2010 година          на Владата на Република   
        Скопје                                Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3444. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ШКРИЛЕЦ НА ДПТУ “ХЕПРО-КОМ-
ПАНИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ - РАДОВИШ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ГОЛЕМ РИД” С. КАЛАУЗЛИЈА, 

ОПШТИНА РАДОВИШ 
 
1. На ДПТУ “ХЕПРО-КОМПАНИ“ ДООЕЛ увоз-

извоз - Радовиш му се доделува концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина – шкрилец на локалитетот “Голем Рид” 
с.Калаузлија, општина Радовиш. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 0,47 km2 и 
е определенa со координатни точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.612.600,00 7.625.350,00 
Т-2 4.613.600,00 7.625.350,00 

Т-3 4.613.600,00 7.625.730,00 
Т-4 4.613.080,00 7.625.830,00 
Т-5 4.612.600,00 7.625.950,00 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – шкрилец на локалитетот “Го-
лем Рид” с.Калаузлија, општина Радовиш. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 999.999,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерални-
те суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по 
завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
       Бр. 51-6843/1                   Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
          Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3445. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2010  година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДПТУД “ПЕЛА ЗЦ 2010“ 
ДООЕЛ ОХРИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНИШТЕ”  

С. ОРАОВ ДОЛ, ОПШТИНА ЧАШКА 
 
1. На ДПТУД “ПЕЛА ЗЦ 2010“ ДООЕЛ Охрид му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – кварц на лока-
литетот “Рамниште” с. Ораов Дол, општина Чашка. 



17 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 163 - Стр. 11 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,26 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.599.882,00 7.544.106,00 
Т-2 4.600.000,00 7.544.874,00 
Т-3 4.599.633,00 7.544.880,00 
Т-4 4.599.636,00 7.544.518,00 
Т-5 4.599.345,00 7.544.355,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – кварц на локалитетот “Рамни-
ште” с. Ораов Дол, општина Чашка. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 247.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот       на конце-
сијата или по завршување на деталните геолошки 
истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
       Бр. 51-6844/1                     Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година           на Владата на Република 
          Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3446. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПТУ “ТЕ-
ШЕШИ“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “С. КОПАНИЦА“, ОПШТИНА САРАЈ 

 
1. На ДПТУ “ТЕ-ШЕШИ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-

је му се доделува концесија за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина – варовник 
на локалитетот “с. Копаница“, општина Сарај. 

2.  Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,24 km2 и е 
определенa со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.651.658,00 7.519.392,00 
Т-2 4.652.101,00 7.519.710,00 
Т-3 4.651.741,00 7.520.115,00 
Т-4 4.651.443,00 7.519.911,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот “с. 
Копаница“, општина Сарај. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 490.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
       Бр. 51-6846/1                     Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година           на Владата на Република 
          Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3447. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
7.12.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДГТ “ГРАДБА 
ПРОМЕТ“ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“ГОЛЕШ” С.  ДЕБРИШТЕ, ОПШТИНА РОСОМАН 

 
1. На ДГТ “ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – варовник на ло-
калитетот “Голеш” с. Дебриште, општина Росоман. 
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2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,03 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата X Координата Y 
Т-1 4.589.962,00 7.574.677,00 
Т-2 4.589.972,00 7.574.769,00 
Т-3 4.589.944,00 7.574.877,00 
Т-4 4.589.981,00 7.575.053,00 
Т-5 4.589.951,00 7.575.118,00 
Т-6 4.589.935,00 7.575.023,00 
Т-7 4.589.866,00 7.574.929,00 
Т-8 4.589.820,00 7.574.859,00 
Т-9 4.589.927,00 7.574.671,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот “Го-
леш” с. Дебриште општина Росоман. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.500.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерални-
те суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по 
завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
       Бр. 51-6847/1                 Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3448. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДПТУ „БИО-
МЕДИУМ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „С.ГАБРОВО”, ОПШТИНА СТРУМИЦА  

1. На ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ ДОО увоз-извоз Стру-
мица му се доделува концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минерална суровина – под-
земна вода на локалитетот „с.Габрово”, општина Стру-
мица. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,06 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7.650.358,00 4.583.545,00 
Т-2 7.650.009,00 4.583.576,00 
Т-3 7.650.045,00 4.583.750,00 
Т-4 7.650.393,00 4.583.750,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – подземна вода на локалитетот 
“с.Габрово”, општина Струмица. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 810.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерални-
те суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по 
завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија” 
 
          Бр. 51-6853/1                  Заменик на претседателот 
7 декември 2010 година           на Владата на Република 
             Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3449. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНИ СУРОВИНИ – ОБОЕНИ И БЛАГОРОДНИ 
МЕТАЛИ НА ДПТУ “КАДИИЦА МЕТАЛ“ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАДИИЦА”, ОПШТИНА  

ПЕХЧЕВО 
 
1. На ДПТУ „КАДИИЦА МЕТАЛ“ ДООЕЛ Скопје 

му се доделува концесија за вршење на детални геоло-
шки истражувања на минерални суровини – обоени и 
благородни метали на локалитетот “Кадиица”, општи-
на Пехчево. 
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2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=12,35 km2 и 
е определена со координатни точки меѓусебно поврза-
ни, кои се дадени во следната табела: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.660.000,00 4.629.000,00 
Т-2 7.663.000,00 4.629.000,00 
Т-3 7.662.500,00 4.627.000,00 
Т-4 7.661.000,00 4.627.000,00 
Т-5 7.661.000,00 4.624.874,00 
Т-6 7.658.483,00 4.624.874,00 
Т-7 7.658.482,00 4.627.000,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од че-
тири години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералните суровини – обоени и благородни метали 
на локалитетот “Кадиица”, општина Пехчево. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 9.230.000,00  дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на догово-
рот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
        Бр. 51-6854/1                    Заменик на претседателот 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија,   
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3450. 
Врз основа на член  74 став 1 алинеа 3 од Законот за 

концесии и други видови на јавно приватно партнерс-
тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
07/2008, 139/2008 и 64/2009), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Постапката за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини за 
локалитетот с. Долно Косоврасти – Дебар и “Бабица“– 
Старо Нагоричане понудени на Јавниот повик за доде-
лување на концесии за детални геолошки истражувања 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/2010) се прекинува заради постоење на околности 
кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во 
моментот на донесување на одлуката за започнување 
на постапката. 

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

 
   Бр.51-6855/1                   Заменик на претседателoт 

7 декември 2010 година          на Владата на Република   
        Скопје                              Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3451. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 07/2008, 139/2008 и 64/2009), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВ-
АЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Постапката за доделување на концесија за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини на 
локалитетите: 

- Т-1/2. минерална суровина кварц на локалитетот 
„Брија“ с. Мојанци – Арачиново;  

- Т-1/4. минерална суровина кварц на локалитетот 
„Црн Камен“– Бутел;  

- T-1/5. минерална суровина кварц на локалитетот 
„Самигабе“ с. Бањица – Чашка; 
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- Т-1/6. минерална суровина шкрилец на локалите-
тот „Голи Рид“ с. Попчево – Струмица;  

- Т-1/7. минерална суровина андезит на локалитетот 
„Голема страна и Дервен“ с. Биљановце – Куманово;  

- Т-1/8. минерална суровина дијабаз на локалитетот 
„Кошарска Река“– Валандово;  

- Т-1/9. минерална суровина варовник на локалите-
тот „Скрка“  

- с. Рич – Струмица;  
- Т-1/10. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Краста“ с. Чегрене – Гостивар;  
- Т-1/11. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Горна Краста“  
- с. Говрлево – Сопиште;  
- Т-1/14. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Добарски Жеден„ – Желино; 
- Т-1/17. минерална суровина варовник на локали-

тетот с. Горна Бањица – Гостивар;  
- Т-1/19. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Жељковац“ – Чучер Сандево; 
- Т-1/20. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Бабуш“ с. Заграчани – Струга; 
- Т-1/26. минерална суровина песок на локалитетот 

с. Средно Коњаре –  Петровец;  
- Т-1/28. минерална суровина песок на локалитетот 

„Курија“ – Неготино; 
- Т-1/29. минерална суровина песок на локалитетот 

с. Трубарево – Аеродром;  
- Т-1/30. минерална суровина песок и чакал на лока-

литетот с. Оризари – Кочани; 
- Т-1/31. минерална суровина песок и чакал на лока-

литетот „Јакимовско Поле“ – Виница;  
- Т-1/35. минерална суровина глина на локалитетот 

„Орљак“ Студена Бара –Куманово;  
- Т-1/37. минерална суровина кварц на локалитетот 

„Гавраница – Бел Камен“– Чашка;  
- Т-1/39. минерална суровина дијатомејска глина на 

локалитетот „Попова Нива“ с. Градец – Крива Паланка;  
- Т-1/43. минерална суровина песок на локалитетот 

„Маслинката“  
-  с. Пепелиште – Неготино; 
- Т-1/44. минерална суровина андезитски туф на ло-

калитетот „Камлеш“ – Ранковце; 
- Т-1/45. минерална суровина шкрилци на локалите-

тот „Почивало“ – Крива Паланка; 
- Т-1/48. минерална суровина варовник на локали-

тетот „Сушички Мост“ – 
- с. Д. Бањица - Гостивар; 
- Т-1/49. минерална суровина доломит на локалите-

тот „Сушички Мост“ –  
- с. Д. Бањица - Гостивар; 

- Т-1/50. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Камено Брдо“ с. Никоман – Карбинци; 

- Т-1/54. минерална суровина варовник на локали-
тетот с. Бохула – Кавадарци; 

- Т-2/2. минерална суровина молибден и други ме-
тали на локалитетот „Стрелци“–  Осломеј;  

- Т-2/5. минерална суровина никел на локалитетот 
„Ракле“– Прилеп; 

- Т-2/6. минерална суровина никел и железо на ло-
калитетот „Црна Тумба“  –  Прилеп; 

- Т-2/7. минерална суровина хром на локалитетот 
„Арничко“, с. Рожден – Кавадарци; 

- Т-3/1. минерална суровина оникс и травертин на 
локалитетот с. Бешиште – Прилеп; 

- Т-3/2. минерална суровина гранит на локалитетот 
„Бувата“ с. Драмче – Делчево; 

- Т-4/1. минерална суровина подземна вода на лока-
литетот „Долно Ложани“ с. Галате – Врапчиште; 

- Т-4/3. минерална суровина подземна вода на лока-
литетот „Орчуше“ – Маврово – Ростуше; 

- Т-4/4. минерална суровина подземна вода на лока-
литетот „Голешница“  

- с. Царев Двор – Ресен; 
- Т-4/6. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „Панчарица“,  
- с. Бачишта - Зајас;  
- Т-4/7. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот с. Драгожел – Кавадарци; и 
- Т-4/8. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „Клисе Баир“ – Штип. 
понудени на Јавниот повик за доделување на конце-

сии за детални геолошки истражувања (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 120/2010) се преки-
нува поради тоа што за понудените локалитети не се 
доставени доволен број на понуди. 

2. Нова постапка за доделување на концесии за де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
на локалитетите од точка 1 од оваа Одлука ќе се спро-
веде под истите услови утврдени во Одлуката за доде-
лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини  („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 74/2010). 

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

 
Бр.51-6856/1                  Заменик на претседателoт на 

7 декември 2010 година          Владата на Република   
    Скопје                                      Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3452. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛЕЖИШТЕТО “БАБИН  

ДОЛ“, КАЈ С. СЕЛНИК, ДЕЛЧЕВО 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на лежиштето “Бабин Дол“, кај с. Сел-
ник, Делчево, доделена со Договор за концесија за 
експлоатација на минерална суровина – варовник на 
лежиштето „Бабин Дол“, кај с. Селник, Делчево, бр. 
08-1557/2 од 8.5.2000 година, на Друштвото за произ-
водство, градежништво и трговија ЕЛ-КОМПАНИ ЈТД 
увоз-извоз, Македонска Каменица, престанува да важи 
заради стечај на Друштвото за производство, градеж-
ништво и трговија ЕЛ-КОМПАНИ ЈТД увоз-извоз, Ма-
кедонска Каменица со Решение Ст.бр.106/04 од 20.7.2004 
година, донесено од Основен суд Штип. 

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

 
       Бр. 51-7045/1                    Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3453. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суро-
вини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА ПИТКА ВО-
ДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВИЗБЕГОВО, ВО АТАРОТ НА  

ОПШТИНА ЧАИР, СКОПЈЕ 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – минерална вода питка вода за флаширање од ле-
жиштето на локалитетот кај с. Визбегово, во атарот на 

општина Чаир, Скопје, доделена со Договор за конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – мине-
рална вода питка вода за флаширање од лежиштето на 
локалитетот кај с. Визбегово, во атарот на општина Ча-
ир, Скопје, бр. 12-4633/4 од 02.10.2002 година, на Тр-
говско друштво за внатрешен и надворешен промет 
КОМПРАД ДООЕЛ Скопје, престанува да важи заради  
стечај на Трговско друштво за внатрешен и надворе-
шен промет КОМПРАД ДООЕЛ Скопје со Решение II 
Ст. бр. 658/04 од 15.12.2004 година, донесено од Осно-
вен суд Скопје I, Скопје. 

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

  
  Бр.51-7046/1                 Заменик на претседателoт 

7 декември 2010 година        на Владата на Република   
        Скопје                              Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3454. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суро-
вини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА ОД ЛЕЖИШТЕ-
ТО “КИСЕЛА ВОДА“ МРЕЖИЧКО, КАВАДАРЦИ 

 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – минерална вода од лежиштето “Кисела Вода“ 
Мрежичко, Кавадарци, доделена со Договор за конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – мине-
рална вода од лежиштето „Кисела Вода“ Мрежичко, 
Кавадарци, бр. 24-5530/1 од 9.7.2008 година, на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ТИМ ТРЕЈД 
ДООЕЛ Кавадарци, од 25.9.2008 година, престанува да 
важи заради ликвидација на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ТИМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци 
со Решение Л.бр.300/07 од 25.9.2008 година, донесено 
од страна на Основен суд Велес. 

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

 
        Бр. 51-7047/1                   Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
             Скопје                               Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3455. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суро-
вини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ “ДЕКОВА ДАБИЦА“ ВО БЛИЗИНА  НА С.  

БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – оникс и травертин на локалитетот “Декова Да-
бица“ во близина на с. Бешиште, општина Прилеп, до-
делена со Договор за концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – оникс и травертин на локалитетот 
“Декова Дабица“ во близина на с. Бешиште, општина 
Прилеп бр. 24-10817/1 од 25.12.2007 година на Друш-
твото за експлоатација и преработка на гранит и мер-
мер, трговија и услуги ОНТРА-МЕР увоз-извоз ДОО 
Радовиш, престанува да важи заради ликвидација на 
ОНТРА-МЕР увоз-извоз ДОО Радовиш со Решение Л. 
бр. 8/08 од 09.03.2009 година, донесено од страна на 
Основен суд Струмица. 

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

 
       Бр. 51-7048/1                    Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3456. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суро-
вини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА 
С. НЕЖИЛОВО, КАПИНОВО И ОРЕШЈЕ, ОПШТИНА 

ЧАШКА И ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – кварц на локалитетот во атарот на с. Нежилово, 
Капиново и Орешје, општина Чашка и општина Маке-
донски Брод, доделена со Договор за концесија за експ-
лоатација на минерална суровина – кварц на локалите-
тот во атарот на с. Нежилово, Капиново и Орешје, оп-
штина Чашка и општина Македонски Брод, бр. 24-
2738/1 од 25.03.2008 година, на ДРГ „МИНЕРАЛ“ ДО-
ОЕЛ с. Ракотинци, од 11.07.2008 година престанува да 
важи заради ликвидација на ДРГ „МИНЕРАЛ“ ДООЕЛ 
с. Ракотинци со Решение I Л.бр.1356/07 од 11.7.2008 
година донесено од страна на Основен суд Скопје 2 
Скопје. 

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

 
         Бр. 51-7049/1                 Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3457. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 35 точка 4 од Законот за минералните суро-
вини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ГРАДЕЖНО ТЕХНИЧКИ КАМЕН (ПЕ-
СОК, ЧАКАЛ И МЕРМЕРИЗИРАНА ДРОБИНА) 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАТЛАНОВСКА БРЕЗНИЦА“,  

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – градежно технички камен (песок, чакал и мер-
меризирана дробина) на локалитетот “Катлановска 
Брезница“, општина Петровец, доделена со Договор за 
концесија за експлоатација на минерална суровина –
градежно технички камен (песок, чакал и мермеризира-



17 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 163 - Стр. 17 

на дробина) на локалитетот “Катлановска Брезница“, 
општина Петровец со бр. 24-2736/1 од 25.03.2008 годи-
на на ДРГ “МИНЕРАЛ“ ДООЕЛ с. Ракотинци, преста-
нува да важи заради ликвидација на ДРГ “МИНЕРАЛ“ 
ДООЕЛ с. Ракотинци со Решение I Л. бр. 1356/07 од 
11.07.2008 година, донесено од страна на Основен суд 
Скопје 2 Скопје. 

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

 
    Бр. 51-7050/1                     Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3458. 

Врз основа на член 39 став 6 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – БРЕЧИРАНИ МЕРМЕРИ НА 

ЛЕЖИШТЕТО „КРАСТА“, ГОСТИВАР 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – бречирани мермери на лежиштето 
„Краста“, Гостивар, бр. 24-9437/1 од 14.11.2007 година, 
еднострано се раскинува заради тоа што концесионе-
рот „МИКРОГРАНУЛАТ“ АД Тетово го пренел пред-
метот на концесија за експлоатација на минерални су-
ровини на друг концесионер, без согласност на конце-
дентот.  

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

 
Бр.51-7051/1                 Заменик на претседателoт на 

7 декември 2010 година      Владата на Република   
    Скопје                              Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3459. 

Врз основа на член 39 став 6 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
7.12.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ДОЛОМИТИЗИРАНИ МЕР-
МЕРИ  НА  ЛЕЖИШТЕТО “СУШИЧКИ  МОСТ“,  

ГОСТИВАР 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – доломитизирани мермери на лежи-
штето “Сушички мост“, Гостивар, бр. 24-9435/1 од 
14.11.2007 година, еднострано се раскинува заради тоа 
што концесионерот “МИКРОГРАНУЛАТ“ АД Тетово 
го пренел предметот на концесија за експлоатација на 
минерални суровини на друг концесионер без соглас-
ност на концедентот.  

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

 
    Бр.51-7052/1                 Заменик на претседателoт 

7 декември 2010 година         на Владата на Република   
        Скопје                              Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3460. 

Врз основа на член 39 став 6 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Влада-
та на Република Македонија на, седницата одржана на 
ден 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – БРЕЧИРАНИ МЕРМЕРИ-
ГРАДЕЖНО ТЕХНИЧКИ КАМЕН НА ЛЕЖИШТЕТО 

“ГОРНА БАЊИЦА“, ГОСТИВАР 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – бречирани мермери-градежно тех-
нички камен на лежиштето “Горна Бањица“, Гостивар, 
бр.24-9436/1 од 14.11.2007 година, еднострано се рас-
кинува заради тоа што концесионерот “МИКРОГРА-
НУЛАТ“ АД Тетово го пренел предметот на концесија 
за експлоатација на минерални суровини на друг кон-
цесионер без согласност на концедентот.  

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

 
       Бр. 51-7053/1                 Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година          на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3461. 
Врз основа на член 16, точка 5 од Законот за зашти-

та и спасување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.36/2004, 49/2004, 86/2008 и 124/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 14.12.2010 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРА-
ЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА 
И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПОМОШ 

НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА  
1. Во Одлуката за испраќање на републичките сили 

за заштита и спасување за укажување на помош на Ре-
публика Албанија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.159/2010), во точка 3, зборовите „5 дена“ 
се заменуваат со зборовите „8 дена“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
       Бр.51-7563/2                      Заменик на претседателот 
14 декември 2010 година         на Владата на Република 
          Скопје           Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3462. 

Врз основа на член 46 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
156/09 и 95/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.12.2010 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНО-
МЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2010 ГОДИНА  

Член 1 
Во Програмата за рамномерен регионален развој во 

2010 година ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.20/10 и 121/10) во член 2 табелата се заменува 
со нова табела и гласи: 

 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: „Средствата од членот 

1 точка 1 од оваа програма во износ од 81.686.720 дена-
ри ќе се користат за финансирање на пренесените обвр-
ски од претходната година за финансирање на проекти 
на планските региони, за подрачјата со специфични 
развојни потреби и за развој на селата".  

Член З 
Членовите 4 и 5 се бришат.  

Член 4 
Во член 6 зборовите "Средствата од членот 2 точка 

4 од оваа програма во износ од 10.000.000 денари" се 
заменуваат со зборовите " Средствата од членот 2 точ-
ка 2 од оваа програма во износ од 11.000.000 денари".  

Член 5 
Во член 7 зборовите " Средствата од членот 2 точка 

5 од оваа програма во износ од 3.000.000 денари" се за-
менуваат со зборовите "Средствата од членот 2 точка 3 
од оваа програма во износ од 3.313.280 денари".  

Член 6 
Оваа  програма влегува во сила  наредниот ден  од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија".        
       Бр. 51-7499/1                     Заменик на претседателoт 
7 декември 2010 година           на Владата на Република 
          Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3463. 
Врз основа на член 47, став (2) од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на годишниот извештај за извршените контро-
ли во органското земјоделско производство.  

 
Член 2 

 (1) Годишниот извештај се води во електронска и 
печатена форма.  

(2) Формата и содржината на годишниот извештај е 
даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Годишниот извештај се состои од посебни делови 
за активностите и субјектите на кои е извршена струч-
на контрола.  

 
Член 4 

Посебните делови на годишниот извештај  содржат 
податоци за: 

- растително органско производство; 
- сточарско органско производство; 
- пчеларско органско производство; 
- преработени органски производи; 
- органски производи ставени во промет; 
- извезени органски производи; 
- увезени органски производи; 
- сертифициран органски семенски материјал; 
- сертифициран органски саден материјал; 
- субјекти кои се занимаваат со растително орган-

ско производство; 
- субјекти кои се занимаваат со сточарско органско 

производство; 
- субјекти кои се занимаваат со пчеларско органско 

производство; 
- субјекти кои се занимаваат со преработка на ор-

гански производи; 
- субјекти кои се занимаваат со трговија на орган-

ски производи; 
- субјекти кои се занимаваат со извоз на органски 

производи; 
- субјекти кои се занимаваат со увоз на органски 

производи; 
- субјекти кои се занимаваат со производство на ор-

гански семенски материјал; и 
- субјекти кои се занимаваат со производство на ор-

гански саден материјал. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-8103/6                   Министер за земјоделство, 

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

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврду-
ваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) 
бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање на орган-
ските производиво однос на органското производство, етикетира-
ње и контрола, CELEX бр. 32008R0889. 
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3464. 
Врз основа на член 46, став (3) од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
СТРУЧНА КОНТРОЛА ВО ОРГАНСКОТО  

ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за вршење на стручна контрола во органското зем-
јоделско производство. 

 
Член 2 

(1) Кога прв пат се спроведува стручна контрола на 
субјектот кој организира органско земјоделско произ-
водство, контролата опфаќа проверка на: 

а) усогласеноста на податоците за единицата, обје-
ктите или активностите на субјектот со фактичката со-
стојба; 

б) сите применети практични мерки што треба да се 
преземат на ниво на единицата, објектите или активно-
стите за да се осигура примената на правилата за ор-
ганско земјоделско производство согласно Законот за 
органско земјоделско производство (во понатамошен 
текст: Законот); 

в) превземените мерки на претпазливост заради на-
малување на ризикот од загадување со недозволени 
средства или супстанции и мерките за чистење кои тре-
ба да се преземат во складиштата и низ севкупниот 
процес на производство на субјектот и 

г) информациите за секоја промена во податоците 
за единицата, објектите или активностите на субјектот. 

(2) Веродостојноста на податоците од став (1) на 
овој член субјектот ја потврдува со изјава.  

(3) Контролното/сертификациско тело по извршена-
та контрола со потпис и печат ја заверува изјавата од 
став (2) на овој член и составува извештај во кој ги на-
ведува можните недостатоци или несогласности со 
правилата за органско земјоделско производство сог-
ласно Законот и потребните мерки кои треба да ги пре-
земе субјектот за надминување на утврдените недоста-
тоци.  

(4) Извештајот  од став (3) на овој член го потпишу-
ва и субјектот, кај кој е извршена стручна контрола. 

 
Член 3 

(1) Контролното/сертификациско тело најмалку ед-
наш годишно врши физичка контрола на сите субјекти. 

(2) Контролното/сертификациско тело зема приме-
роци за анализа во случаи кога има основан сомнеж де-
ка : 

а) се употребуваат методи, средства и супстанции 
кои не се дозволени во органското земјоделско произ-
водство;  

б) се применуваат производни техники кои се во 
спротивност со правилата за органско земјоделско про-
изводство согласно Законот и 

в) има загадување од средства и супстанции кои не 
ce дозволени во органското земјоделско производство. 

(3) По секоја извршена контрола се пoдготвува из-
вештај кој го потпишува и  субјектот. 

                            

(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 година со која 
се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Со-
ветот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање 
на органските производиво однос на органското производство, 
етикетирање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.  

(4) Контролното/сертификациско тело врши и слу-
чајни контроли, претежно ненајавени, врз основа на 
општа оценка на ризикот од неприменување на прави-
лата за органско земјоделско производство согласно 
Законот при што треба да се земат во предвид резулта-
тите од претходните контроли, количината на засегна-
тите производи и ризикот од декларирање како орган-
ски земјоделски производи на производи од редовното 
производство.  

 
Член 4 

(1) Од документацијата за материјалната и финан-
сиската евиденција контролното/сертификациско тело 
треба да ги провери и: 

а) добавувачот, продавачот или извозникот на про-
изводите од органско земјоделско производство; 

б) природата и количеството на органските земјо-
делски производи донесени во единицата, сите донесе-
ни материјали како и нивната употребата и/или соста-
вот на крмната смеса; 

в) природата и количеството на органските земјо-
делски производи кои се складираат во објектите; 

г) документацијата за природата и количината на 
органските земјоделски производи донесени и прода-
дени, производителитот, увозникот или трговецот во 
случај кога субјектите не складираат или физички не 
ракуваат со органските земјоделски производи.   

(2) Контролното/сертификациско тело треба да ја 
провери и документацијата која ги содржи и резултати-
те од проверката при приемот на органските земјодел-
ски производи и евиденцијата за соодносот помеѓу 
влезните и излезните средства.  

(3) Контролното/сертификациско тело треба да вр-
ши контрола и над субјектите кои водат повеќе произ-
водни единици во исто подрачје, единците за редовно-
то производство, заедно со складиштата каде се скла-
дираат заштитни средства, ѓубриња, материјали за па-
кување и сл.  

Член 5 
Стручна контрола при собирање на самоникнати 

растенија и плодови 
 

(1) Покрај контролата наведена во член 2, став (1), 
точка а) на овој правилник, стручната контрола кај суб-
јекти кои собираат самоникнати растенија и плодови 
опфаќа и проверка на: 

а) складиштата, производните објекти и на земјиш-
ните парцели или подрачјата за собирање, како и обје-
ктите каде се одвиваат одредени преработувачки или 
пакувачки работи; и 

б) датумот на последна примена на средства чија 
употреба не е во согласност со правилата за органско 
земјоделско производство согласно Законот на парце-
лите или подрачјата за собирање. 

(2) Мерките од член 2, став (1), точка б) на овој пра-
вилник вклучуваат и документи со кои се потврдува 
дека субјектот ги  применил одредбите од член 18, став 
(1) од Законот.  

 
Член 6 

Стручна контрола во растителното  органско   
производство  

Покрај контролата од член 2, став (1) точка а) на 
овој правилник, стручната контрола во растителното 
органско производство опфаќа и проверка на:  

а) употребата на ѓубривата - датум на примената, 
вид и количество на ѓубривото, засегнатите парцели; 

б) употребата на средства за заштита на растенијата 
- причината и датумот на примената, вид на средство и 
начин на примената; 

в) набавката на земјоделски инпути - датум, вид и 
количество на купените производи; 
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г) жетвата/бербата - датум, вид и количество на ор-
гански земјоделски производи или органски земјодел-
ски производи во преод и 

д) пакувањето, складирањето и продажбата на рас-
тителните органски производи. 
 

Член 7 
Стручна контрола  во органското сточарско  

производство 
 
(1) Покрај контролата од  член 2, став (1) точка а) 

на овој правилник, стручната контрола во органското 
сточарското производство опфаќа и проверка на:  

а) објектите во кои се чува добитокот, пасиштата, 
местата на отворено и сл., како и складиштата, просто-
риите за пакување и преработување на добиточните 
производи, суровите материјали или инпути и 

б) инсталациите за складирање на добиточниот из-
мет. 

(2) Мерките од член 2, став (1), точка б) на овој пра-
вилник вклучуваат и: 

а) план за користење на ѓубрето одобрен од кон-
тролното/ сертификациско тело, опис на површините 
под растително органско производство; 

б) писмен договор со други органски сертифицира-
ни стопанства со цел да се проследи вишокот ѓубриво 
од органското земјоделско производство или со сто-
панства кои ги применуваат правилата за органско зем-
јоделско производство согласно Законот. Доколку до-
говорот е склучен со стопанства кои се придржуваат 
кон правилата за органско земјоделско производство 
согласно Законот, контролното/сертификациско тело 
може да дозволи употреба на тоа ѓубриво врз основа на 
изјава на субјектот дека не се користени средства кои 
не се дозволени во органското земјоделско производс-
тво или документи за направена анализа на ѓубривото; 

в) план за управување со единицата за органско 
производство на добиток и 

г) план за одделување на капацитетите доколку зем-
јоделското стопанство покрај органско сточарско про-
изводство, одгледува и добиток од редовно производс-
тво од различен вид. 

 
Член 8 

Контролното/сертификациско тело треба да го про-
вери целокупниот процес на производство и тоа: 

а) за животните кои се доведуваат во земјоделското 
стопанство - потеклото и датумот на пристигнување, 
преодниот период, ознаката за идентификација и реги-
страција и ветеринарната евиденција; 

б) за животните кои го напуштаат земјоделското 
стопанство - возраста, бројот на грла, масата во случај 
на колење, ознака за препознавање и одредиштето; 

в) детали за изгубено животно и причината за тоа; 
г) во однос на исхраната на животните - видот, 

вклучувајќи ги и додатоците во добиточната храна, 
сразмерот на сите состојки во оброците и времето на 
пристап до отворени пасишта, времето на преселба ка-
де се применуваат ограничувањата и 

д) во однос на спречувањето на болестите, лекува-
њето и ветеринарната грижа - датум на лекувањето, по-
датоци за дијагнозата, вид на лек, назив на активната 
фармаколошка супстанција, начин на лекување, упат-
ства за ветеринарна грижа со причина за истата и вре-
мето на каренца пред добиточните производи да може 
да се етикетираат и ставаат во промет како органски. 

 
Член 9 

Доколку се користени ветеринарни медицински 
препарати согласно член 8, точка д) на овој правилник, 
контролното/сертификациско тело проверува дали суб-
јектот овозможил јасно препознавање на добитокот кој 

бил подлежен на ветеринарни интервенции, поединеч-
но во случај на крупен добиток или по група односно 
по кошница во случај на живина, ситен добиток или 
пчели. 

 
Член 10 

Стручна контрола во пчеларското производство 
 
Покрај контролата од член 2, став (1) на овој пра-

вилник, стручната контрола во пчеларското производс-
тво опфаќа и проверка на:  

а) мапата во соодветен размер во која е наведена 
местоположбата на кошниците; 

б) во однос на пчелната храна - вид на производ, да-
тум, количества и кошниците во кои се употребува; 

в) евентуалната употреба на ветеринарни медицин-
ски препарати - вид на средството, вклучувајќи го и на-
зивот на активната фармаколошка супстанција, заедно 
со податоци за дијагнозата, позологијата, начин на 
примената, траењето на лекувањето и утврденото вре-
ме на каренца согласно Законот и прописите од обла-
ста на ветеринарството; 

д) времето на евентуалните поместување на пчел-
ните кошници и 

ѓ) начинот на собирањето, преработувањето и скла-
дирањето на пчелните производи.  

 
Член 11 

Стручна контрола  на повеќе производни единици 
кои ги води ист субјект 

 
Кога субјектот управува со повеќе производни еди-

ници во исто подрачје, единиците во кои се произведу-
ваат растителни производи или се одгледуваат живот-
ни од редовното производство, заедно со складиштата 
за земјоделските инпути, треба да подлежат на мини-
мум контрола од страна на  контролното/сертификаци-
ско тело.  

 
Член 12 

Стручна контрола  при преработка на органски 
производи 

 
Во случај кога единицата која самата врши подго-

товки за преработка на органски производи за сопстве-
ни потреби или за продажба, а особено вклучувајќи ги 
единиците кои вршат пакување или препакување на 
тие производи, или единици кои вршат етикетирање на 
тие производи, контролата од член 2, став (1), точка а) 
од овој правилник, треба да ги опфати и објектите за 
прием, преработување, пакување, етикетирање и скла-
дирање на земјоделските производи пред и после вр-
шењето на активностите, како и превозот на органски-
те производи. 

 
Член 13 

Стручна контрола при увоз на органски производи, 
суровини и состојки 

 
(1) Стручната контрола при увоз на органски произ-

води, суровини и состојки опфаќа контрола на:  
а) просториите на увозникот и увозните постапки; 
б) другите простории кои увозникот ги употребува 

за складирање на увезените производи; 
в) системот на следливост на увозникот и 
г) копиите од сертификати, придружната докумен-

тацијата за производителот, потеклото на производите, 
извозот, превозот, увозот и пуштањето во промет.  

(2) Во случај кога увозникот и првиот трговец се 
исто правно лица и работат во една единица, извешта-
јот од член 2, став (3) од овој правилник може да се со-
стави во еден извештај. 
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Член 14 
Стручна контрола  на единиците кои подготвуваат 

добиточна храна  
(1) Покрај контролата од член 2, став (1), точка a) од 

овој правилник стручната контрола во единиците кои 
подготвуваат добиточна храна опфаќа и проверка на:  

a) просториите кои се користат за прием, подгото-
вка и складирање на производи наменети за добиточна 
храна, пред и после вршење на активностите во нив; 

б) просториите кои се користат за складирање на 
другите производи употребени во приготвувањето на 
добиточната храна; 

в) просториите кои се користат за чување на произ-
водите за чистење и дезинфекција во органското земјо-
делско производство; 

г) крмната суровина која субјектот планира да ја 
произведе и видот на добитокот за кој е наменета суро-
вината; 

д) називот на крмната суровина која субјектот пла-
нира да ја подготви и 

ѓ) информациите за потеклото, природата и коли-
чествата на крмните суровини, додатоците, продажбата 
и крајните производи. 

(2) Контролното/сертификациско тело врз основа 
на општа проценка на ризиците по секоја единица, из-
готвува план за контрола. Планот за контрола го содр-
жи минималниот број на случајни примероци во завис-
ност од потенцијалните ризици.  

Член 15 
Кога контролното/сертификациско тело има основано 

сомневање дека субјектот има намера да стави во промет 
производ кој не е во согласност со правилата за органско 
земјоделско производство согласно Законот, но кој упатува 
на органскиот начин на производство, контролното/серти-
фикациско тело му укажува на субјектот привремено да не 
го става производот во промет, за одреден временски рок. 
При тоа, потребно е да се отстранат сите упатства на орган-
скиот начин на производство од овој производ доколку 
контролното/сертификациско тело е сигурно дека овој про-
извод не ги исполнува барањата за органско земјоделско 
производство. 

 
Член 16 

(1) Кога на субјектот се врши стручна контрола од 
друго контролно/сертификациско тело, изјавата од 
член 2, став (2) на овој правилник вклучува и соглас-
ност на субјектот дека контролните/сертификациски 
тела може да разменуваат информации за активностите 
под нивна контрола како и за начинот на кој може да се 
изврши таа размена. 

(2) Информациите за случаите кои влијаат врз ор-
ганскиот статус на производот, односно при сериозни 
неправилности или прекршувања кои вклучуваат пов-
лекување на производи или суспензија на сертификати 
треба веднаш се разменуваат помег?у контролнитe/сер-
тификацискитe тела. 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот, постапка-
та и методологијата за вршење на стручна контрола во 
органското земјоделско производство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/07). 
 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-8103/6                   Министер за земјоделство, 

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

3465. 
Врз основа на член 39, став (3) од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  
ОРГАНСКИ ПРЕРАБОТЕНА ХРАНА(*) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат постапките за 
производство на органски преработена храна. 

 
Член 2 

Органски преработената храна треба да е произве-
дена со употреба на постапки за преработка кои го га-
рантираат органскиот интегритет и виталните квалите-
ти на производот во сите фази на производниот син-
џир.  

 
Член 3 

Производството на органски преработена храна 
треба да се одвива со: 

а) почитување на  правилата на добра производна 
пракса; 

б) преземање на мерки на претпазливост за да се из-
бегне ризикот од загадување од недозволени супстан-
ции и производи; 

в) спроведување на погодни мерки за чистење со 
следење на нивната делотворност и водење евиденција 
за превземените активности; 

г) гаранција дека неорганските производи нема да 
бидат ставени во промет со било какви ознаки дека се 
произведени согласно органскиот начин на производс-
тво и 

д) употреба на неорганските земјоделски состојки 
само доколку се наведени во Листата на состојки кои 
не биле произведени според принципите на органското 
земјоделство.  

Член 4 
Кога производи од редовното производство се под-

готвуваат или складираат на истата производна едини-
ца со производи од органско земјоделско производство 
покрај постапките од член 3 на овој правилник треба: 

а) работите со производите од органско земјоделско 
производство да се изведуваат без прекин дури потпол-
но не се заврши една серија, просторно или временски 
одвоена од слични работи изведени со производите од 
редовното производство; 

б) складирањето на производите од органско земјо-
делско производство да се врши пред или после завр-
шувањето на работите, просторно или временски одво-
ени од производите од редовното производство; 

в) да се известува контролното/сертификациско те-
ло за спроведените постапки од точка а) и б) на овој 
член и да се води евиденција за сите изведени работи и 
преработени количества; 

г) да се преземаат неопходните постапки за да се 
осигура препознавање на секоја пратка и да се избегне 
мешање или разменување со производите од редовното 
производство и 

д) да се изведуваат работите врз органските произ-
води само после соодветно чистење на производната 
опрема. 
                            
(*)  Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 година со која 
се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Со-
ветот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање 
на органските производиво однос на органското производство, 
етикетирање и контрола, CELEX бр. 32008R0889. 
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Член 5 
Органски преработената храна може да биде произ-

ведена и со употреба на состојки кои не биле произве-
дени според принципите на органското земјоделско 
производство кои не се наоѓаат на Листата на состојки 
кои не биле произведени според принципите на орган-
ското земјоделство, доколку таквите состојки не се 
произведуваат во доволни количества во Република 
Македонија ниту пак може да се увезат, доколку кон-
тролното/сертификациско тело издало одобрение за 
нивна употреба. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за преработка во ор-
ганското производство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/06). 

 
Член 7 

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

 
Бр. 08-8103/6                   Министер за земјоделство, 

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

__________ 
3466. 

Врз основа на член 50, став (3) од Законот за орган-
ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВА-
ЊАТА НА КОНТРОЛНИ/СЕРТИФИКАЦИСКИ 
ТЕЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА КОНТРОЛА И 
СТРУЧНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ ИЛИ ДРУГИ 
ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ И 
СУПЕРАНАЛИЗИ ВО ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ  

НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на изда-

вање на овластувањата на контролни/сертификациски 
тела за вршење на стручна контрола и стручни научни 
установи и други правни лица за вршење на анализи и 
суперанализи во органското земјоделско производство, 
како и формата, содржината и начинот на водење на 
евиденцијата. 

 
Член 2 

(1) Овластување за вршење на стручна контрола во 
органското земјоделско производство издава Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво (во понатамошниот текст: Министерство) врз осно-
ва на поднесено барање на заинтересираното контрол-
но/сертификациско тело. 

(2) Кон Барањето од став (1) на овој член подноси-
телот ја доставува и следната документација со која го 
докажува исполнувањето на условите од член 46, став 
(2) од Законот за органско земјоделско производство: 
                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се 
утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Сове-
тот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање на 
органските производиво однос на органското производство, ети-
кетирање и контрола, CELEX бр. 32008R0889 и Регулативата (ЕЗ) 
бр. 834/2007 на Советот од 28 јуни 2007 година за органско про-
изводство и етикетирање на органски производи и за укинување 
на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 2092/91, CELEX бр. 32007R0834 

а) копија од сертификат за акредитација издаден од 
страна на Институтот за акредитација на Република 
Македонија со кој се потврдува дека се исполнети оп-
штите барањата за сертификација на производи или по-
тврда дека е во процес на стекнување на сертификат за 
акредитација, издадена од страна на Институтот за 
акредитација на Република Македонија; 

б) тековна состојба издадена од Централен Регистар 
на Република Македонија на правното лице не постара 
од 6 месеци; 

в) за две вработени лица: 
- уверение за завршено високо образование од обла-

ста на земјоделството, шумарството, ветеринарството, 
биотехнологијата или технолошките науки; 

- пријава/одјава во задолжително социјално осигу-
рување- образец М1/М2; 

- биографија потпишана и заверена со печат од 
страна на одговорното лице во правното лице; и 

- потврда за работно искуство издадена од институ-
цијата каде истото е стекнато; 

г) имотен лист или договор за закуп на деловен 
простор, заверен кај нотар; 

д) изјава за поседување на соодветна опрема;  
ѓ) органограм на организациската поставеност во 

контролното/сертификациско тело; 
е) изјава дека не врши  советодавна активност за 

субјектите над кои врши контрола и 
(ж) изјава дека активостите на контролно-

то/сертификациско тело не се во спротивност со Зако-
нот за спречување судир на интереси.  

Член 3 
(1) Овластување за вршење на анализи и суперанализи 

во органското земјоделско производство издава Мини-
стерството врз основа на поднесено барање на заинтере-
сираната стручна научна установа и друго правно лице. 

(2) Кон Барањето од став (1) на овој член подноси-
телот ја доставува и следната документација со која го 
докажува исполнувањето на условите од член 49 од За-
конот за органско земјоделско производство: 

а) копија од сертификатот за акредитација во чиј во 
опсег прецизно се дефинирани методите на испитува-
ње потребни во органското земјоделско производство, 
издаден од страна на Институтот за акредитација на 
Република Македонија со кој се потврдува дека се ис-
полнети општите барања за компетентност на лабора-
ториите за тестирање и калибрација или потврда дека е 
во процес на стекнување на сертификат за акредитаци-
ја, издадена од страна на Институтот за акредитација 
на Република Македонија; 

б) тековна состојба издадена од Централен Регистар 
на Република Македонија на правното лице не постара 
од 6 месеци; 

в) за три вработени лица: 
- уверение за завршено високо образование од обла-

ста на хемиско-технолошките, биотехнолошките, био-
хемиските, ветеринарните или земјоделските науки; 

- пријава/одјава во задолжително социјално осигу-
рување- образец М1/М2; 

- биографија потпишана и заверена со печат од 
страна на одговорното лице во правното лице; 

- потврда за работно искуство издадена од институ-
цијата каде истото е стекнато; 

г) имотен лист или договор за закуп на деловен 
простор, заверен кај нотар и 

д) изјава за поседување на соодветна опрема за вр-
шење на анализи и суперанализи во органското земјо-
делско производство.  

Член 5 
(1) Евиденцијата на контролни/сертификациски те-

ла и стручни научни установи и други правни лица се 
води во електронска форма и се објавува на интернет 
страницата на Министерството. 
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(2) Евиденцијата од став (1) на овој член се води 
врз основа на издадените овластувања од Министерс-
твото за вршење на стручна контрола односно анализи 
и суперанализи во органското земјоделско производс-
тво. 

 
Член 6 

Евиденцијата од член 5, став (1) на овој правилник 
ги содржи следните податоци: 

- назив на овластеното контролно/сертификациско 
тело или стручно научната установа и други правни ли-
ца; 

- седиште и адреса; 
- контакт телефон и електронска адреса; 
- име и презиме на управителот на правното лице; 
- ЕМБС; 
- жиро сметка; 
- број на сертификат за акредитација и  
- датум на издавање на сертификатот за акредита-

ција. 
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
      
     Бр. 08-8103/6                 Министер за земјоделство,  
26 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
            Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
3467. 

Врз основа на член 14, став (2) од Законот за орган-
ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПРАВИЛА  И  ПОСТАПКИ  ЗА РАСТИТЕЛНО 
ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат правилата и по-
стапките за растително органско производство кои се 
однесуваат на обработка на почвата, избор на растенија 
и сорти, одржување на плодноста на почвата, употреба 
на ѓубриња и средства за подобрување на својствата  
на почвата, користење на техники за растително произ-
водство кои го спречуваат загадувањето на животната 
средина и употреба на производите за заштита на рас-
тенијата.  

Член 2 
Растително органско производство се организира 

исклучиво на почва, без употреба на хидропоника. 
 

Член 3 
Во растителното органско земјоделско производс-

тво плодноста на почвата се одржува и подобрува со 
примена на агротехнички мерки и средства за подобру-
вање на плодноста на почвата и тоа: 

а) засејување на мешункасти растителни видови 
(легуминози), примена на зелено ѓубрење (сидерати) 
или одгледување коренести растителни видови во со-
одветен плодоред; 

б) употреба на органско ѓубре добиено од стопанс-
тво кое ги почитува правилата на органско земјоделско 
производство и ѓубриња одобрени за употреба во ор-
                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Ко-
мисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдува-
ат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 
834/2007 за органско производство и етикетирање на органските 
производиво однос на органското производство, етикетирање и 
контрола, CELEX бр. 32008R0889. 
  

ганското земјоделско производство, а наведени во Ли-
стата на ѓубриња и средства за подобрување на својс-
твата на почвата; 

в) употреба на подготовки на база од микроорганиз-
ми или на растителна база за активирање на компостот; 

г) употреба на биодинамички препарати; 
д) заорување на жетвените остатоци и друг вид ор-

ганска материја и 
ѓ) употреба на супстрат за производство на расад 

кој не надминува повеќе од 50% од тежината на смеса-
та. 

  
Член 4 

(1) При системи на производство во затворен про-
стор, дозволени се физички, хемиски и биолошки 
средства и техники на дезинфекција на почвата: сола-
ризација, запарување, користење на хемиски средства 
дозволени во органското земјоделско производство на-
ведени во Листата на производи за заштита на растени-
јата и Листата на средства за чистење и дезинфекција. 

(2) При производство на отворено, не се применува 
стерилизација на почвата. 

 
Член 5 

Одржување на природните особености се врши со: 
а) обработка во оптимален временски рок; 
б) употреба на машини и приклучна механизација 

која нема да предизвика набивање на почвата; 
в) задолжителна примена на плодоред; 
г) подривање; 
д) мулчирање; 
ѓ) соодветно димензионирање на работните парце-

ли и 
е) употреба на органски и минерални природни ѓу-

брива. 
 

Член 6 
(1) Организирањето на органско растително произ-

водство се врши кај субјекти каде нема опасност од по-
јава од индустриско загадување, или таа опасност е 
сведена на најмала можна мерка. 

(2) Имотот од субјектот каде се организира орган-
ско растително производство треба да биде оддалечен 
најмалку 50 m од сообраќајница на која просечната гу-
стина на сообраќајот изнесува  не повеќе 100 возила на 
час.  

 (3) По исклучок оддалеченоста може да изнесува и 
20 m, доколку е подигната бариера од жива или друг 
вид ограда, чија висина не треба да биде пониска од 1,5 
m. 

 
Член 7 

(1) Водата која се употребува за наводнување на 
растенијата треба да биде во одлична или добра состој-
ба на квалитетот на површинските води. 

(2) Полевната норма не треба да предизвика запла-
вување на теренот, односно истата да изнесува до 70% 
од утврдениот полски воден капацитет. 

(3) Количествата вода кои треба да бидат додадени, 
зависат од: полскиот воден капацитет, времето, релје-
фот на земјиштето, типот на културата и фенофазата во 
која се наоѓаат растенијата. 

(4) Првенствено треба да се употребаат системи за 
наводнување кои не трошат големи количества вода и 
вршат дистрибуција само на местата каде таа е неоп-
ходна. 

(5) При наводнувањето треба да се преземат мерки 
за спречување од појава на ерозија.  

Член 8 
(1) Во органското растително производство треба да 

се користат растителни видови и сорти кои се прилагоде-
ни кон локалните педолошки и климатски услови. 



17 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 163 - Стр. 29 

(2) При избор на сорти, треба да се води сметка за 
зачувување на биолошката разновидност и предност 
имаат локалните сорти. 

 
Член 9 

(1) Заради одржување на плодноста на почвата, за-
чувување на биолошката разновидност, намалување на 
опасноста од ерозија, прекумерна појава на болести и 
штетници, создавање услови за опстанок и размножу-
вање на корисните инсекти и за одржување и подобру-
вање на условите за микробиолошка активности на 
почвените микроорганизми треба да се применува пло-
доред. 

(2) Оптималниот распоред на растителните видови 
во шемата за плодоред се состои од: 

(а) мешункасти растенија (леугминози), тревни сме-
ски и растителни видови погодни за зелено ѓубрење на 
не помалку од 20% од површините; 

(б) житни и окопни култури на повеќе од 50% од 
површините. 

(3) Заради подолготрајна покриеност на почвата со 
вегетација, треба да се воспостават меѓупосеви, по-
кривни култури и здружени посеви. 

(4) Изборот на сорти треба да е од растителни видо-
ви со различна потреба од хранливи материи, вода, 
време на сеидба, созревање, берба/жетва. 

 
Член 10 

(1) Основата на ѓубрењето во органското земјодел-
ско производство  ја сочинуваат: арското ѓубре, осока-
та и урината од домашните животни, како и компостот 
од растителните отпадоци, заедно со природните ор-
гански биолошки додатоци и ѓубрињата наведени во 
Листата на ѓубриња и средства за подобрување на 
својствата на почвата. 

(2) Заради заштитата на водите од загадување пре-
дизвикано од нитратите од земјоделски извори, употре-
бата на  ѓубрето од домашните животни не треба да 
надмине 170 кг на азот годишно по хектар земјоделска 
површина. Ова ограничување се однесува само на упо-
требата на арското ѓубриво, сушеното арско ѓубриво, и 
дехидрираното живинско ѓубриво, компостиран живо-
тински измет, вклучувајќи го и живинското ѓубриво, 
компостирано арско ѓубриво, и течниот животински 
измет. 

(3) Постапки кои се применуваат пред примена на 
одреден вид на ѓубре се: аеробно ферментирање на ар-
ското ѓубре, аеробно компостирање на органската ма-
терија во растителните отпадоци, додека осоката прет-
ходно треба да помине низ микробиолошки третман и 
да биде употребена во разредена форма. 

(4) Пред секоја употребата на ѓубрињата и на секои 
три години се врши агрохемиска анализа на почвата за 
содржина на достапни количини од N, P, К, содржина 
на органска  материја и за вредностите на рН и ЕС. Врз 
база на наодот и препораката за ѓубрење од лаборато-
ријата се контролира употребата на средства за одржу-
вање или подобрување на плодноста на почвата. 

 
Член 11 

Заради заштита на растенијата од болести, се приме-
нуваат средства за заштита на растенијата кои се наведе-
ни во Листата на производи за заштита на растенијата. 

 
Член 12 

(1) По употребата на средства за заштита на расте-
нијата, механизацијата или опремата со која е вршено 
прскањето треба темелно да биде исчистена и без оста-
тоци од средствата со кои е вршено прскањето. 

(2) Амабалажата од препаратите треба да биде чу-
вана на соодветно место, а празната амбалажа треба да 
се отстрани.  

 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за органско растител-
но производство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 60/06). 

 
Член 14 

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

 
        Бр. 08-8103/6                 Министер за земјоделство,  
26 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
            Скопје                          Љупчо Димовски, с.р  

__________ 
3468. 

основа на член 37, став (2) од Законот за органско 
земјоделско производство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ И БАЗИТЕ НА 
ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТИТЕ И ЗА  ОРГАНСКИ 

СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на евиденциите и базите на 
податоци за субјектите и за органски семенски и саден 
материјал. 

 
Член 2 

Евиденциите и базите на податоци за субјектите и 
за органски семенски и саден материјал се водат во 
електронска форма. 

 
Член 3 

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство (во понатамошниот текст: Министерс-
тво) води евиденција на субјекти кои вршат: 

- примарно органско производство; 
- преработка на органски производи; 
- трговија со органски производи; 
- увоз на органски производи; 
- извоз на органски производи; 
- производство на органски семенски материјал; 
- производство на органски саден материјал. 
 (2) Евиденцијата на субјектите од став (1) на овој 

член содржи: назив/име, седиште/адреса, одговорно 
лице, ЕМБС/ЕМБГ, контакт телефон, електронска 
адреса и други посебни податоци.  

 
Член 4 

Базите на податоци за органски семенски и саден 
материјал содржат податоци за сертифициран органски 
семенски и саден материјал и семенски и саден матери-
јал во преоден период произведен и увезен во Републи-
ка Македонија. 

 
Член 5 

Евиденциите и базите на податоци од член 3 и 4 на 
овој правилник се водат врз основа на годишниот изве-
штај за извршените контроли кој овластеното контрол-

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Ко-
мисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдува-
ат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 
834/2007 за органско производство и етикетирање на органските 
производиво однос на органското производство, етикетирање и 
контрола, CELEX бр. 32008R0889. 
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но/сертификациско тело го доставува согласно член 47 
од Законот за органско земјоделско производство и 
службените регистри кои се водат во Министерството 
и кај други органи на државната управа.  

 
Член 6 

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

 
      Бр. 08-8103/6                 Министер за земјоделство,  
26 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
            Скопје                          Љупчо Димовски, с.р  

__________ 
 

3469. 
Врз основа на член 18, став (3) од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДА-
ТА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, КА-
КО И ПОСТАПКАТА ЗА СОБИРАЊЕ, ПАКУВА-
ЊЕ,  ПРЕВОЗ  И  СКЛАДИРАЊЕ  НА  ОРГАНСКИ 

ПРОИЗВОДИ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на потврдата, начинот на нејзиното издавање, 
како и постапката за собирање, пакување, превоз и 
складирање на органски производи. 

 
Член 2 

(1) Потврдата дека регионите во периодот не покра-
ток од три години пред вршењето на собирањето на са-
моникнати растенија и нивни делови не биле третира-
ни со средства кои не се дозволени за употреба во ор-
ганското земјоделско производство се издава во писме-
на форма и содржи податоци за шуми и шумско земји-
ште кое не е третирано со средства за заштита на расте-
нијата кои не се дозволени во органското земјоделско 
производство.  

(2) Формата и содржината на потврдата од став (1) 
на овој член се дадени во прилог кој е составен дел на 
овој правилник.   

 
Член 3 

Потврдата од член 2 на овој правилник се издава по 
поднесено барање на заинтересираниот субјект, врз ос-
нова на податоците од службените евиденции што се 
водат во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.  

Член 4 
Органските производи се собираат, пакуваат, пре-

везуваат и складираат нa начин кој обезбедува јасно 
одвојување  од производите од редовното производс-
тво. 

  
Член 5 

Субјектите кои вршат преработка на органски про-
изводи истовремено може да собираат производи кои 
потекнуваат од органско и редовно земјоделско произ-
                            

(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Ко-
мисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдува-
ат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 
834/2007 за органско производство и етикетирање на органските 
производиво однос на органското производство, етикетирање и 
контрола, CELEX бр. 32008R0889. 
 

водство, доколку е извршено соодветно обележување 
на производите и e оневозможено мешање на произво-
ди со различен статус. Сите информации поврзани со 
денот на собирањето, часот, рутата, како и денот и вре-
мето на приемот на производите, субјектот треба да ги 
чува и да ги направи достапни за контролното/серти-
фикациско тело. 

 
Член 6 

(1) Субјектот обезбедува превоз на органските про-
изводи до другите единици, вклучувајќи ги и продав-
ниците на големо и мало, само во соодветно пакување, 
амбалажа и возила, затворено на начин кој ќе оневоз-
можи промена на содржината без да се манипулира 
или оштети етикетата или амбалажата, без да се исклу-
чи примената на други ознаки предвидени со закон.  

(2) Етикетата ги содржи следните податоци: 
а) име и адреса на субјектот, а кога е во прашање 

друго лице, на сопственикот или продавачот на произ-
водот; 

б) име на производот или опис на крмната смеса 
придружено со ознаки кои упатуваат на органскиот на-
чин на производство и 

в) име на контролното/сертификациско тело и бро-
јот на сертификатот;  

(3) Податоците од став (2)  точки а), б) и в)  на овој 
член може да се содржат и на придружниот документ, 
доколку таквиот документ може недвосмислено да се 
поврзе со пакувањето, амбалажата или возилото за пре-
воз на производот и истиот  треба да содржи податоци 
за добавувачите и/или превозниците. 

(4) Пакувањето, амбалажата или возилото не е по-
требно да се затвара кога: 

а) превозот се извршува непосредно помеѓу два 
субјекти; 

б) производите се придружени со документ во кој 
се наведени податоците утврдени во став (2) точки а), 
б) и в) на овој член и 

в) испраќачот и примачот водат документирана 
евиденција за извршениот транспорт и истата е достап-
на за контролното/сертификациско тело. 

 
Член 7 

При превоз на добиточна храна до други производ-
ни или подготвителни единици или складишта, субје-
ктите треба да се погрижат да бидат задоволени и след-
ните услови: 

а) за време на превозот, органски произведената до-
биточна храна, добиточната храна во преод  и добиточ-
ната храна од редовно производство, треба физички да 
бидат одвоени; 

б) возилата и/или амбалажата со кои се превезувале 
производите од редовното производство може да се ко-
ристат за превоз на органските производи само докол-
ку: 

- пред почеток на превозот на органските произво-
ди се извршат соодветни мерки за чистење со провере-
на делотворност, при што субјектот треба да води еви-
денција за спроведувањето на ваквите мерки; 

- субјектот води документирана евиденција за извр-
шениот превоз и истата е достапна за контролното/сер-
тификациско тело; 

в) превозот на финален органски производ физички 
или временски да се одвои во превозот на други финал-
ни производи; и 

г) за време на превозот, да се води евиденција за ко-
личеството на производите на почетокот и секое пое-
динечно испорачано количество во текот на една до-
ставна тура. 

 



17 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 163 - Стр. 31 

Член 8 
(1) Просториите за складирање на производите тре-

ба да овозможат идентификација на сериите/партиите 
на производство и да оневозможат мешање или загаду-
вање со производи и супстанции кои не се во соглас-
ност со прописите за органско земјоделско производс-
тво.  Органските земјоделски производи треба да се 
јасно означени и лесно да се идентификуваат во секое 
време. 

(2) Во производната единица за органско растител-
но или органско сточарско производство, не треба да 
се врши складирање на инпути кои не се дозволени со 
Законот за органско земјоделско производство. 

(3) Во стопанството во одделен простор може да се 
складираат алопатски ветеринарни медицински средс-
тва и антибиотици, под услов истите да се препишани 
од страна на ветеринар и да се внесени во евиденцијата 
за сточарското производство. 

(4) Во случај кога субјектите во исти простории 
складираат или ракуваат со органски производи и co 
производи од редовното производство потребно е: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) органските производи да се складираат одвоено 
од другите земјоделски производи; 

б) да се преземат соoдветни мерки за да се овозмо-
жи идентификација на сериите/партиите на секоја пра-
тка и за да се оневозможи мешање или зaмена со про-
изводите од редовното производство и 

в) пред складирањето на органските производи да 
се спроведат соодветни мерки за чистење, чија дело-
творност е проверена, и за чие спроведување се води 
евиденција. 

 
Член 9 

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

 
        Бр. 08-8103/6                Министер за земјоделство,                           
26 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство,                           
           Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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3470. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И БОЈАТА НА НА-
ЦИОНАЛНАТА ОЗНАКА ЗА ОРГАНСКИ ПРОИЗ-
ВОД И НАЦИОНАЛНАТА ОЗНАКА ЗА  ПРОИЗВОД 

ВО ПРЕОД(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и бојата на националната ознака за органски про-
извод и националната ознака за производ во преод. 

 
Член 2 

(1) Ознаката „органски производ“ има правоаголна 
форма со бела основа, со минимална висина од 15 ми-
лиметри и минимална широчина од 10 милиметри. Со-
односот на висината и широчината е секогаш 1:1,5. 
Исклучително минималната големина може да се нама-
ли на висина од 6 мм за многу мали пакети.  

(2) Главниот елемент на ознаката има форма на рас-
тение-фиданка со пет симетрични листа во зелена боја. 
Во средината се наоѓа жолт круг кој симболизира сон-
це. На левата страна на ознаката е испишан зборот „ор-
гански“, а на десната страна, зборот “производ“. На 
долната страна се наоѓа зелена елипсоводна форма која 
означува сенка. Целокупниот текст е испишан на кири-
лично писмо. 

(3) Графичкиот приказ на ознаката „органски про-
извод“ е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 3 

(1) Ознаката „органски производ во преод“ има форма 
и боја како ознаката „органски производ“ од член 2 на 
овој правилник, освен што на долната страна се испишани 
и зборовите „во преод“ одделени со точка.   

(2) Графичкиот приказ на ознаката „органски про-
извод“ е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 4 

(1) Во ознаките од член 2 и 3 на овој правилник зеле-
ната боја на растението-фиданка во Пантон скалата е зе-
лена Пантон број 376 и зелена 50 % Cyan + 100 % Yellow, 
кога се користи четворобоен начин на печатење. 

(2) Во ознаките од став (1) на овој член жолтата бо-
ја на кругот во Пантон скалата е жолта Пантон број 115 
и жолта 10% Magenta + 80 % Yellow, кога се користи 
четворобоен начин на печатење. 

 
Член 5 

Ознаките од член 2 и 3 на овој правилник може да 
се користат и во црно-бели варијанти дадени во Прилог 
3 и 4 кои се составен дел на овој правилник, кога бојата 
на позадина на пакувањето или етикетата ги прават оз-
наките тешко видливи. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и бојата на етикетата на органските производи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/07). 
                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се 
утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на 
Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и 
етикетирање на органските производиво однос на органското 
производство, етикетирање и контрола, CELEX бр. 32008R0889. 
 
  

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.08-8103-6                    Министер за земјоделство,  

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

 

Прилог 1        

Прилог 2 
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3471. 
Врз основа на член 29, став (3) од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРАВИЛА И ПОСТАПУВАЊА  
ВО ПЧЕЛАРСТВОТО (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат правилата и по-
стапувањата при организирање на органско пчеларско 
производство, а се однесуваат на техники и постапки 
во одгледување на пчели.  

  
Член 2 

(1) Со цел да се заштитат рамките, кошниците и са-
ќето, особено против штетници, дозволена е употреба-
та само на родентициди (употребени само во стапици) 
и соодветни средства наведени во Листата на произво-
ди за заштита на растенијата. 

(2) Дозволени се физички потфати за дезинфицира-
ње на пчеларниците, како што се пареа или непосреден 
пламен. 

(3) Доколку и покрај сите мерки за спречување на 
болести, пчелните семејства сепак се зафатат со болест 
или наезда, веднаш треба да се лекуваат, и доколку е 
неопходно, семејствата треба да се сместат во изолира-
ни пчеларници. 

(4) Доколку се применува лекување со хемиски 
синтетизирани алопатски средства, за тоа време, леку-
ваните пчелни семејства треба да се стават во изолиран 
пчеларник, и сиот восок треба да се замени со восок кој 
потекнува од органско пчеларство. Потоа, за тие пчел-
ни семејства се применува преодното време од една го-
дина. 

(5) Уништувањето на трутовите може да се врши 
само како мерка за спречување на наезда од Varroa 
destructor. 

(6) Мравјата киселина, млечната киселина, оцетна-
та киселина и оксалната киселина како и ментол, ти-
мол, еукалиптол и камфор може да се употребат при 
наезда од Varroa destructor. 

 
Член 3 

За потребите на опрашување, може да се одгледува-
ат и органски и неоргански пчеларски единици во 
истото стопанство.  

  
Член 4 

 
Oддалеченоста на изворите на нектар, полен, вода 

за пиење на пчелите, како и можните извори на загаду-
вање како што се патишта, индустриски капацитети и 
сл. од пчеларникот се претставува преку мапа во соод-
ветен размер. 

 
Член 5 

(1) Пчелите кои се користат во органското пчелар-
ско производство треба да бидат размножени/изроени 
на органска фарма и истите да припаѓаат на видот Apis 
melifera, со тоа што се препорачува одгледување на 
автохтони вариетети кои се настанати и адаптирани на 
постоечките природни услови. 

                            
(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се 
утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Сове-
тот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање на 
органските производи во однос на органското производство, ети-
кетирање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.  

Прилог 3 

Прилог 4 
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(2) За возобновување на пчеларниците, 10% годиш-
но од матиците и роевите може да се заменат со неор-
гански матици и роеви во единицата со органско про-
изводство, под услов матиците и роевите да се сместат 
во кошници со саќе или сатни основи кои доаѓаат од 
органска производна единица. 

  
Член 6 

(1) Саќето кое се употребува на органската пчелар-
ска фарма треба да биде изградено од природен пчелин 
восок, продукт на восочните жлезди на пчелите.  

(2) Рамките со органски восок и останатите рамки 
во сандаците во кои се сместени пчелните семејства 
треба јасно да се обележани. 

(3) Само природни производи, како што се пропо-
лис, восок, или растителни масла, може да се користат 
во кошниците. 

(4) При вршење на работите за вадење на медот не 
треба да се употребуваат хемиски синтетизирани од-
бивни средства. 

 
Член 7 

Во случај кога се воспоставува нов пчеларник или 
во текот на преодниот период, неорганскиот восок мо-
же да се користи:   

(а) кога восок од органско пчеларство не е достапен 
на пазарот; 

(б) кога е докажано дека истиот не е загаден со суп-
станции недозволени во органското производство и 

(в) под услов да потекнува од медните капачиња. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   
       Бр. 08-8103/6                 Министер за земјоделство,  
26 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство, 
            Скопје                          Љупчо Димовски, с.р  

__________ 
3472. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за нуспро-
изводи од животинско потекло („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ИСКЛУЧОЦИТЕ ЗА ОТСТРАНУВА-
ЊЕ НА  НУСПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО 

ПОТЕКЛО(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за спроведување на  исклучоците за отстранување 
на нуспроизводите од животинско потекло, и тоа: 

1) угинати домашни миленици и 
2) одделни категории нуспроизводи од животинско 

потекло. 
 

Член 2 
По исклучок на одредбите од Правилникот за начи-

нот на собирање и нештетно отстранување на нус про-
изводите од животинско потекло и техничко-техноло-
шките услови кои во поглед на објектот, опремата и ка-
                            
(∗) Со овој Правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕС) 
Бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и Советот од 21 
Октомври 2009 која ги пропишува правилата за здравствена 
заштита во однос на нуспроизводите од животинско потекло и 
нивните деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и ја 
отповикува Регулативата (ЕС) Бр. 1774/2002 (Регулатива за 
нуспроизводи од животинско потекло). 
 

дарот треба да го исполнуваат правните лица кои вр-
шат собирање и нештетно отстранување на нус произ-
водите од животинско потекло како и техничко-техно-
лошките услови што треба да ги исполнуваат превоз-
ните средства за превоз на нус производи од животин-
ско потекло нештетно отстранување на угинати до-
машни миленици може да се врши и со закопување. 

 
Член 3 

(1) По исклучок на одредбите од Правилникот за 
начинот на собирање и нештетно отстранување на нус 
производите од животинско потекло и техничко-техно-
лошките услови кои во поглед на објектот, опремата и 
кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вр-
шат собирање и нештетно отстранување на нус произ-
водите од животинско потекло како и техничко-техно-
лошките услови што треба да ги исполнуваат превоз-
ните средства за превоз на нус производи од животин-
ско потекло, нештетно отстранување на одделни кате-
гории нуспроизводи од животинско потекло може да се 
врши и со:  

1. горење или закопување на лице место или на дру-
ги начини во оддалечени подрачја, под официјален 
надзор со што се спречува пренесување на ризици по 
здравјето на јавноста и животните на: 

а) Категорија 1 материјали од следните типови: 
- диви животни за кои постои сомневање дека се за-

болени од болест која се пренесува на луѓето и живот-
ните; и 

-  цели трупови или делови од угинати животни кои 
содржат специфичен ризичен материјал. 

 (б) Категорија 2 материјали; и 
 (в) Категорија 3 материјали; 
2. горење или закопување на лице место или на дру-

ги начини во подрачја каде пристапот е практично не-
возможен или каде пристапот е можен единствено под 
услови, поврзани со географски и климатски причини 
или поради природна катастрофа, која предизвикува 
ризик по здравјето и безбедноста на персоналот кој го 
врши собирањето или каде пристапот ќе наложи кори-
стење на непропорционални средства за собирање, под 
официјален надзор со што се спречува пренесување на 
ризици по здравјето на луѓето и животните на: 

(а) Категорија 1 материјали од цели трупови или де-
лови од угинати животни кои содржат специфичен ри-
зичен материјал; 

(б) Категорија 2 материјали; и 
(в)  Категорија 3 материјали. 
3. други средства сем горење или закопување на ли-

це место, под официјален надзор, во случај на Катего-
рија 2 и Категорија 3 материјали кои не претставуваат 
ризик по здравјето на луѓето и животните, кога коли-
чеството на метеријал не го преминува одредениот не-
делен волумен. Овој волумен е одреден во однос на 
природата на спроведените активности и на видовите 
животни од кои потекнуваат нуспроизводите од живо-
тинско потекло и 

4. горење или закопување на лице место под офици-
јален надзор со што се спречува пренесување на ризи-
ци по здравјето на јавноста и животните, на нуспроиз-
води од животинско потекло кои не припаѓаат на Кате-
горија 1 материјали составени од цели трупови или де-
лови од тела на животни за кои се сомнева или е потвр-
дено присуството на трансмисивни спонгиоформни ен-
цефалопатии (ТСЕ), во случај на појава на жариште на 
болест која задолжително се пријавува, доколку транс-
портот до најблискиот објект одобрен за преработка 
или нештетно отстранување на нуспроизводите од жи-
вотинско потекло ќе ја зголеми опасноста од ширење 
на ризиците по здравјето или, во случај на широко рас-
пространето жариште на епизоотска болест, ќе значи 
дека капацитетите за нештетно отстранување на такви-
от објект се прекорачени. 
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(2) Популацијата на животни од одредениот вид во 
оддалечените подрачја наведени во став (1) точка 1) на 
овој член нетреба да го надмине максималниот про-
цент на популација на животни од овој вид на терито-
ријата на Република Македонија.  

 
Член 4 

За вршење на нештетното отстранување на одреде-
ни категории на нус производи од член 3 на овој пра-
вилник операторите со нуспроизводи од животинско 
потекло  треба да имаат податоци за:  

1. подрачјата кои се карактеризирани како оддале-
чени подрачја со цел да се примени член 3 став (1) точ-
ка 1 од овој правилник и причините за таквата катего-
ризација на подрачјата, како и ажурирана информација 
која се однесува на секоја промена на таквата категори-
зација и  

2. користењето на одобрувањата од член 2 став (1) 
точки 3 и 4 на овој правилник во однос на Категорија 1 
и Категорија 2 материјали. 

 
Член 5 

(1) Нештетно отстранување на нуспроизводи од жи-
вотинско потекло од член 2 и 3 став (1) на овој правил-
ник може да се врши : 

1. со горење или закопување на местото од кое по-
текнуваат нуспроизводите од животинско потекло; 

2. на одобрени депонии; или 
3. со горење или закопување на лице место за да се 

минимализира ризикот по здравјето на луѓето и живот-
ните  и околината, обезбедувајќи дека местото е лоци-
рано во рамките на оддалеченост доволна да му овоз-
можи на надлежниот орган да се справи со превенција 
на ризикот по здравјето на луѓето и животните и око-
лината. 

(2) Горењето на нуспроизводи од животинско по-
текло на лице место од член 2 и 3 став (1) точки 1, 2, и 
4 на овој правилник треба да се врши на начин со кој се 
обезбедува дека тие се изгорени: 

1. на соодветно конструирана клада/ломача и нус-
производите од животинско потекло се редуцирани на 
пепел; 

2. без загрозување на здравјето на луѓето; 
3. без користење на процеси или методи кои можат 

да ја загрозат околината, особено преку ризици по во-
дата, воздухот, почвата и растенијата и животните или 
преку бучава и непријатан миризба; и 

4. под услови кои обезбедуваат дека  пепелот не и 
штети на околината. 

(3) Закопувањето на нуспроизводите член од живо-
тинско потекло од членовите 2 и 3 став (1) точки 1, 2 и 
4 од овој правилник на лице место од треба да изврше-
но на: 

1. таков начин што карниворите или омниворите 
немаат пристап до нив и 

2. на одобрена депонија или на друго место без за-
грозување на здравјето на луѓето и со користење на 
процеси или методи кои не и штетат на околината, осо-
бено преку ризици по водата, воздухот, почвата и рас-
тенијата и животните, или преку бучава и непријатан 
миризба. 

(4) Во случај на нештетно отстранување од член 2 
став (1) точка 3 од овој правилник, движењето на нус-
производите од животинско потекло од местото на по-
текло до местото на нештетно отстранување треба да 
биде извршено на начин да : 

1. нуспроизводите од животинско потекло се транс-
портирани во безбедни, непропустливи контејнери или 
возила; 

2. натоварот и растоварот на нуспроизводите од жи-
вотинско потекло е надгледувано од страна на надлеж-
ниот орган; 

3. по напуштање на местото на потекло, тркалата на 
возилото се дезинфицирани, со корисење на одобрен 
дезифициенс; 

4. по растоварот на нуспроизводите од животинско 
потекло, контејнерите и возилата користени за нивниот 
транспорт се  темелно исчистени и дезинфицирани, со 
користење на одобрен дезифициенс и  

5. обезбедена е соодветна придружба за возилото, 
тестирање на пропустливоста и дупло покривање, до-
колку е соодветно.  

Член 6 
Максималниот процент на популацијата на живот-

ни од одреден вид од Член 3 став (2) на овој правилник 
нетреба да надмине: 

1. 10% од популацијата на говеда; 
2. 15 % од популацијата на овци и кози; и 
3. 10% од популацијата на свињи.  

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 11-2808/2   

6 декември 2010 година           Министер, 
 Скопје                                     Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
3473.   

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за зашти-
та и благосостојба на животните ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 113/2007), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО  
ЖИВОТНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА УБИВАЊЕ ( ∗) 
 

ГЛАВА I 
Општи одредби 

 
Содржина 

 
Член 1 

Предмет и oпсег  
Со овој правилник се пропишува начинот на поста-

пување со  животните кои се одгледуваат или чуваат за 
производство на храна, волна, кожа, крзно или други 
производи, убивање на животните заради депопулација 
(смалување на нивниот број) како и придружните опе-
рации поврзани со убивање на животните во кланици.  

 
Член 2 
Примена  

Одредбите од Глава II, освен член 6 ставовите (1) и 
(2), Глава III и Глава IV, освен член 19 од овој правил-
ник, не се применуваат во случај на принудно колење 
надвор од кланица или во случаи кога тие активности 
би резултиралe со непосреден и сериозен ризик по 
здравјето или безбедноста на луѓето.   

Член 3 
При убивање на рибите се применуваат само бара-

њата утврдени во член 6  став (1) од овој правилник.   
Член 4 

Одредбите на овој  правилник не се применуваат: 
а) доколку животните се убиваат во текот на: 
- научни експерименти спроведени под надзор на 

надлежниот орган или друго надлежно тело;  
- лов или спортски риболов; и 
- културни или спортски настани и  

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Советот (ЕС) Бр. 1099/2009 од 24 септември 2009 за заштита на 
животните за време на убивање, 32009R1099. 
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б) на живина, куникули и зајаци кои се заклани над-
вор од кланица од нивниот сопственикот за сопствена 
домашна конзумација.  

 
Член 5 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1. Убивање е било која намерно спроведена постап-

ка која доведува до смрт на животното;  
2. Придружни операции се операции во кланиците 

кои се однесуваат на манипулација со животните, вне-
сување на животните во депо пред колење, омамување 
и искрварување на животните и се одвиваат во контекс 
и локација на која животните треба да се убијат;  

3. Животно е било кој рбетник, со исклучок на реп-
тили и амфибии;  

4. Принудно убивање  е убивање на животните кои 
се повредени или имаат болест пропратена со тешки 
болки или страдање, при што не постои било каква 
друга изводлива можност болките или страдањето да 
се одстранат;  

5. Внесување на животните во депо пред колење е 
држење на животните во боксови, торови, покриени 
простори или полиња поврзани со или кои се дел од 
операциите во кланица;  

6. Омамување е било кој намерно спроведен процес 
кој доведува до губење на свеста и осетливоста без пре-
дизвикување на болка, вклучително било која постапка 
која резултира со моментална смрт на животното;  

7) Верски ритуален обред е низа на постапки кои се 
однесуваат на колење на животните, во согласност со 
одредени верски обреди кои се официјално признаени 
во Република Македонија;  

8) Културни или спортски настани се настани кои 
во основа и во најголем дел се поврзани со долговре-
менски воспоставен културен обичај или спортски 
активности, вклучително и трки или други облици на 
такмичење, кои не се поврзни со производство на месо 
или други производи од животинско потекло, или до-
колку тоа производство е маргинално во споредба со 
настанот и како такво економски не е значајно.;  

9) Стандардни оперативни процедури се сет на до-
кументирани упатства за постигнување на униформ-
ност на изведбата на одредена специфична функција 
или стандард;  

10) Колење е убивање на животните наменети за 
исхрана на луѓето.  

11) Кланица е било кој објект кој се користи за ко-
лење на сувоземни животни согласно со прописите за 
ветеринарно здравство и безбедност на храна;  

12) Оператор е било кое физичко или правно лице 
кое под своја контрола има активности со кои се спро-
ведува убивање на животните или било кои придружни 
операции кои се усогласени со овој правилник;   

13) Крзнаши се цицачи кои главно се одгледуваат за 
производство на крзно, како животните од видовите куни 
златици, творови, лисици, ракуни, нутрии и чинчили;  

14) Депопулација е постапка на убивање на живот-
ните од причини на заштита на јавното здравство, 
здравствената заштита на животните, благосостојба на 
животните или причини поврзани со заштита на живот-
ната средина, кои се одвиваат под контрола на надлеж-
ниот орган на државната управа;  

15) Живина е одгледувани птици, вклучително и 
птици кои не се сметаат за домашни, но кои се одгле-
дуваат како домашни животни, со исклучок на ноеви;  

16) Фиксирање е примена на било каква процедура 
на животните која е осмислена за ограничување на 
нивните движења, без примена на болка која може да 
се избегне, страв или вознемирување, за да се олесни 
ефективното омамување или убивање;  

17) Пенетрирање е лацерација на ткивото на цен-
тралниот нервен систем и ‘рбетниот мозок со издолжен 
стапчест инструмент  кој се внесува во краниалната 
празнина.  

18) Надлежен орган е органот на државна управа 
надлежен за вршење на работи од областа на безбедно-
ста на храната и ветеринарството. 

 
ГЛАВА II 

Општи барања  
Член 6 

Општи барања за убивање и придружни операции 
(1) Животните треба да се поштедат од секоја непо-

требна болка, стрес или страдање во текот на убивање-
то или придружните операции во кланиците.  

(2) За да се поштедат од секоја непотребна болка, 
стрес или страдање во текот на убивањето или при-
дружните операции во кланиците, операторот треба да 
ги преземе сите неопходни мерки за да обезбеди дека:  

а) животните имаат физички комфор и заштита, 
особено со тоа што  се држат чисти, во соодветни тем-
пературни услови и се спречува нивното паѓање или 
лизнување;  

б) животните се заштитени од повредување;  
в) со животните се манипулира или се сместуваат 

во за нив наменет простор, имајќи го во предвид нив-
ното нормално однесување.; 

г) животните не покажуваат знаци на непотребна 
болка или страв ниту манифестрираат ненормално од-
несување;   

д) животните не страдаат поради продолжено 
ускратување на вода или храна  и  

ѓ) животните се заштитени од непотребна интерак-
ција со други животни кои можат да ја загрозат нивна-
та благосостојба.   

(3) Опремата која се користи за убивање и при-
дружни операции треба да биде дизајнирана, конструи-
рана, одржувана и со неа да се ракува на начин кој 
обезбедува задоволување на барањата од став (1) и (2) 
од овој член, под очекувани услови на активност на об-
јектот во текот на целата година.  

 
Член 7 

Методи на омамување 
 
(1) Животните се убиваат единствено по омамување 

согласно методите и посебните барања поврзани со 
примената на истите дадени во Пригог I кој е составен 
дел на овој правилник. Губење на свеста и осетливоста 
треба да трае до смртта на животното.  

(2) Методите од Прилог I на овој правилник, кои не 
резултираат со моментална смрт (во понатамошниот 
текст: обично омамување) треба да бидат проследени 
колку што е можно побрзо со постапка која обезбедува 
смрт, како искрварување, бодење, електрокутирање 
или продолжено изложување на аноксија.  

(3) Примена на методите од Прилог I на овој пра-
вилник се врши според упатства на надлежниот орган. 

(4)  Во случаи кога животните се подвргнати на по-
себни методи на колење согласно верските ритуални 
обреди доколку колењето на животните се врши во 
кланица, одредбите од став (1) на овој член не се при-
менуваат.   

 
Член 8 

Контрола на омамувањето  
(1) Операторите треба да обезбедат дека персоналот 

одоговорен за омамување или другиот персонал спро-
ведува редовни контроли како би се обезбедило дека 
животните не покажуваат никакви знаци на свесност 
или осетливост во периодот помеѓу крајот на постапка-
та на омамување и смртта.  
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(2) Контролите се спроведуваат на задоволителен 
репрезентативен примерок на животни и нивната фре-
кфенција се воспоставува имајќи ги во предвид прет-
ходните контроли и било кои други фактори кои може 
да влијаат на ефикасноста на процесот на омамување-
то. Кога резултатот на контролите индицира дека жи-
вотното не е соодветно омамено, персоналот одогово-
рен за омамувањето веднаш треба да преземе мерки 
кои се наведени во стандардните оперативни процеду-
ри изработни согласно член 9 став (2) и (3) на овој пра-
вилник.  

(3) Доколку во смисла на верски ритуален обред, 
животните се убиваат без претходно омамување, пер-
соналот одговорен за колење треба да спроведува си-
стемски контроли за да обезбеди дека животните не по-
кажуваат никакви знаци на свест или осетливост пред 
да се ослободат од фиксаторот и дека не покажуваат 
никакви знаци на живот пред да бидат подложени на 
симнување на кожата или третирање со попарување.  

(4) За спроведување на одредбите од ставовите (1) и 
(2) од овој член,  операторите можат да ги користат по-
стапките за контрола како што е опишано во упатства-
та за добра пракса од член 16 на овој правилник.  

 
Член 9 

Стандардни оперативни процедури  
(1) Операторите треба однапред да ги планираат по-

стапките на убивање на животните и придружните опе-
рации во кланиците и да ги спроведат во согласност со 
стандардните оперативни процедури.  

(2) Операторите составуваат и имплементираат со-
одветни стандардни оперативни процедури кои обезбе-
дуваат убивањето и придружните операции во кални-
ците да се спроведуваат согласно член 6 став (1) на  
овој правилник.  

(3) При омамување, стандардните оперативни про-
цедури, треба:  

а) да ги имаат во предвид препораките на произво-
дителот на опремата;  

б) за секоја метода на омамување која ја користат, 
да ги дефинираат, на основа на достапни научни  дока-
зи, клучните параметри од Прилог I Глава I на овој 
правилник, обезбедувајќи нивна ефикасност за омаму-
вање на животните;  

в) детално да ги наведат мерките кои треба да се 
спроведат кога контролата од член 8 на овој правилник 
индицира дека животното не е соодветно омамено или 
во случај кога животните се заклани во верски ритуа-
лен обред, животното и понатаму покажува знаци на 
живот.  

(4) Во согласност со став (2) од овој член, операто-
рот може да ги користи стандарднтите оперативни про-
цедури на начин опишан во член 16 од овој правилник.  

(5) Операторите треба да ги достават своите стан-
дардни оперативни процедури на увид на барање на 
надлежниот орган.  

 
Член 10 

Ниво на оспособеност  
(1) Убивањето и придружните операции во клани-

ците треба да ги спроведува единствено персонал со 
соодветно задоволително ниво на осопообеност за та-
кви активности согласно Прилог IV кој е составен дел 
на овој правилник, така што на животните нема да им 
се  предизвика непотребна болка, стрес или страдање.  

(2) Операторите треба да обезбедат дека следните 
операции на колење се изведени само од персонал кој е 
соодветно оспособен, со што се потврдува нивната 
способност да ги спроведуваат  операциите согласно со 
овој правилник, и тоа:  

а) манипулирање со животните и грижа за живот-
ните пред да се фиксираат; 

б) фиксирање на   животните со цел нивно омаму-
вање или убивање; 

в) омамување на животните; 
г) оцена на ефикасноста на омамувањето;  
д)  висечко закачување и подигнување на омамени 

животни;  
ѓ)  искрварување на омамени  животни и  
е) колење во верски ритуален обред.   
(3) Не исклучувајки ги одредбите од став (1) на овој 

член, убивањето на крзнаши се спроведува во присус-
тво и под директна контрола на соодветно оспособен 
персонал согласно операциите кои се спроведуваат под 
негова контрола. Операторите кои одгледуваат крзна-
ши треба најмалку 24 часа однапред во писмена форма 
да го известат надлежниот орган за планираното убива-
ње на животните.  

  
Член 11 

Упатство за употреба на опремата за фиксирање  
и омамување  

(1) Опремата која се користи за фиксирање или 
омамување на животните треба да биде пропратена  со 
соодветни упатства кои се однесуваат на нејзината 
употреба на начин кој обезбедува оптимални услови за 
благосостојба на животните. Овие упатства треба да се 
направат јавно достапни и по електронски пат.  

(2) Упатствата од став (1) од овој член треба да со-
држат податоци за:  

a) видот, катетегоријата, количеството и/или тежи-
ната на животните за кои опремата е наменета за кори-
стење;  

б) препорачаните параметри кои одговараат на раз-
лични услови на употреба, вклучително и клучните па-
раметри дадени во Прилог II Глава I кој е составен дел 
на овој правилник; 

в) опрема за омамување, постапката за системско 
пратење на ефективноста на опремата во однос на задо-
волување на одредбите од  овој правилник и 

г) препораките за одржување и, таму каде што е не-
опходно, калибрација на опремата за омамување.  

 
Член 12 

Употреба на опремата за фиксирање и омамување  
(1) Операторите треба да обезбедат дека цела опре-

ма за фиксирање и омамување се одржува и контроли-
ра во согласност со упатствата на производителот,  од 
персонал кој е посебно обучен за таа намена.  

(2) Операторите треба да водат евиденција за одр-
жувањето на опремата за фиксирање и омамување. На-
ведената евиденција треба да се чува најмалку една го-
дина и по барање да се достави на надлежниот орган.  

(3) Операторите треба да обезбедат дека во текот на 
операцијата на омамување, на лице место моментално 
е достапен дополнителен резервен сет на соодветна 
опрема за омамување, која се користи во случај на нее-
фикасно делување на примарниот сет на опрема.  До-
полнителниот резервен сет на опрема за омамување 
може да се разликува од примарниот сет за омамување.  

(4) Операторите треба да обезбедат дека животните 
не се ставаат во опремата за фиксирање, вклучително и 
опремата за фиксирање на главата, се додека персона-
лот кој е одоговорен за омамување и искрварување не е 
спремен животното да го омами или искрвари што е 
можно побрзо.   

 
Член 13 

Приватна домашна конзумација 
 
(1) При колење на животните за приватна домашна 

конзумација, се применуваат барањата од член 6 став 
(1), член 7 став (1) и член 10 став (1) од овој правил-
ник, со исклучок на живина, куникули и зајаците, како 



Стр. 38 - Бр. 163 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 2010 
 

и на придружните операции надвор од кланицата кои 
ги спроведува сопственикот на животните или лице 
под одговорност и надзор на сопственикот.  

(2) Покрај одредбите од став (1) на овој член, при 
колење на животни за приватна домашна конзумација, 
се применуваат и барањата од член 18 став (3) на овој 
правилник и Прилог III точки 1.8, 1,9, 1,10,1.11, 3.1, и 
доколку тоа се однесува на обично омамување, точка 
3.2 кој е составен дел на овој правилник , со исклучок 
на живина, зајаци, куникули, свињи, овци и кози, над-
вор од кланица, кои ги спроведува сопственикот на жи-
вотните или лице  под одговорност и надзор на сопс-
твеникот на животните.  

 
Член 14 

Директно снабдување на мали количества на живина, 
куникули и зајаци 

 
(1) За колење на живина, куникули и зајаци на фар-

ма заради директно снабдување на мали количества на 
месо кои производителот го нуди на крајниот потрошу-
вач или локална малопродажба со директно доставува-
ње на такво месо на крајниот потрошувач како свежо 
месо, се применуваат барањата од член 6 став (1), член 
7 став (1) и член 10 став (1) од овој правилник, доколку 
бројот на животните кои се заклани на фарма не е по-
голем од пет грла.  

(2) Барањата за колење утврдени во Главите II и III 
од овој правилник се применуваат и при колење на жи-
вотните од став (1) на овој член  кога нивниот број го 
надминува максималниот број на животни од став (1) 
на овој член.  

Член 15 
Увоз од трети земји 

 
(1) Барањата за колење утврдени во Главите II и III 

од овој правилник се применуваат за производи од жи-
вотинско потекло кои се увезуваат во Република Маке-
донија.  

(2) Сертификатот кој го пропратува месото увезено 
од трети земји, треба да е надополнет со соодветна по-
тврда со која се потврдува дека се задоволени барањата 
кои се минимум еквивалентни на барањата за колење 
утврдени во Главите II и III од овој правилник.  

 
Член 16 

Упатства за добра пракса 
 
(1) Операторите можат да применуваат упатства  за 

добра пракса за да се подобри спроведувањето на 
одредбите од овој правилник.  

(2) Упатствата за добра пракса, треба да се развива-
ат и дисеминираат по пат на организации на оператори, 
и тоа во консулатиција со представниците на невлади-
ни организации, надлежни органи на државната управа 
и други заинтересирани субјекти имајќи ги во предив 
научните мислења од член 22 став (1) точка в) на овој 
правилник.  

(3) Надлежниот орган ги оценува упатствата за до-
бра пракса согласно член 41 став (2) точка 4) од Зако-
нот за ветеринарно јавно здравство како би се обезбе-
дило тие да се развиени согласно со став (2) на овој 
член и да се во согласност со прописите за ветеринарно 
здравство.  

(4) Доколку здруженијата на оператори не воспо-
стават упатства за добра пракса, надлежниот орган ќе 
развие и објави упатства за добра пракса.  

(5) Надлежниот орган ги проследува на Комисијата 
на Европската Унија сите Упатства за добра пракса кои 
ги валидирал.  

ГЛАВА III 
Дополнителни барања за кланиците 

 
Член 17 

Распоред, конструкција и опрема на кланиците 
(1) Операторите треба да обезбедат распоредот на 

просториите, конструкцијата и опремата која се кори-
сти во кланиците да ги исполнуваат барањата од При-
лог II од овој правилник. 

(2) Операторите при барање за одобрување на кла-
ница согласно прописите за ветеринарно здравство и 
безбедност на храна, до надлежниот орган треба да ги 
достават најмалку следните податоци:  

a) максимален број на животни по час за секоја ли-
нија за колeње; 

б) категории на животни и нивната тежина, во од-
нос на кои достапната опрема за фискирање и омамува-
ње може да се користи и 

в) максималниот капацитет за секое депо за сместу-
вање на животни.  

 
Член 18 

Манипулирање со животните и нивното  
фиксирање во кланиците 

 
(1) Операторите треба да обезбедат исполнување на 

оперативните барања за кланиците наведени во Прилог 
III кој  е составен дел од овој правилник. 

(2) Операторите треба да обезбедат животните кои 
се убиваат за верски ритуален обред без претходно 
омамување, да бидат поединечно фиксирани. Прежива-
рите треба да бидат механички фиксирани.  

(3) Системите за фиксирање на говедата со инвер-
зија или било која друга неприродна положба не треба 
да се користат, освен во случај на животни кои се колат 
во верски ритуален обред и под услов да се користи 
уред кој ги фиксира и страничните и вертикалните дви-
жења на главата и кој се прилагодува на големината на 
животното.  

(4) Фиксарањето на животните во кланиците немо-
же да се врши со: 

a) бесење или подигање на свесни животни; 
б) механичко стегање или подврзување на ногата 

или стопалото на животното; 
в) засек на рбетниот мозок, со употреба на нож или 

бодеж и 
г) употреба на електрична струја за имобилизација 

на животното која не го омамува или убива животното 
под контролирани услови, а особено секој вид на еле-
ктрична струја која не го зафаќа мозокот.  

(5)Одредбите на став (4) точките а) и б) од на овој 
член не се применуваат при манипулирање со живина-
та.  

 
Член 19 

Постапки за мониторинг во кланиците 
 
(1) За спроведување на контрола на омамувањето  

од член 8 од овој правилник, операторите треба да вос-
постават и спроведат соодветни постапки за монито-
ринг во кланиците.  

(2) Во постапките за мониторинг од став (1) на овој 
член треба да се опише начинот на кој треба да се 
спроведе мониторингот, кој го вклучува најмалку след-
ното: 

a) име на персоналот одговорен за постапката на 
мониторинг;  

б) индикатори дизајнирани за детекција на знаците 
на несвесност или свесност и осетливост на животните 
како и индикатори дизајнирани за откривање на одсус-
тво на знаци на живот кај животните кои се колат во 
верски ритуален обред; 
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в) критерииуми за одредување дали резултатите 
кои ги покажуваат индикаторите наведени во точка б) 
од овој став се задоволителни;  

г) ситуациите и/или времето кога мониторингот 
треба да се спроведува;  

д) бројот на животните во секоја мостра кој треба 
да се провери во текот на мониторингот и 

ѓ) соодветни процедури кои обезбедуваат дека, во 
случај на неисполнување на критериумите од точка в) 
на овој став, се презема реевалуација  на операциите на 
убивање за идентификување на причините на било ка-
кви недостатоци и измените кои се неопходни да се на-
прават за операциите на убивање да ги задоволат кри-
териумите.  

(3) Операторите треба да воспостават посебни про-
цедури за мониторнинг на секоја линија за колење.  

(4) Фреквенцијата на контролите треба да ги земе 
во предвид главните фактори на ризик, како промените 
во поглед на типот и големината на животните кои се 
колат или работните модели на персоналот и треба да 
се воспостави со цел да се обезбедат резултати со ви-
сок степен на доверливост.  

(5) За исполнување на барањата од став (1), (2), (3) 
и (4) од овој член, операторите треба да ги користат 
процедурите утврдени во упатствата за добра пракса.  

 
ГЛАВА IV 

Депопулација и принудно убивање 
 

Член 20 
Депопулација  

(1) Заради смалување на бројот на одредени видови 
на животни се спроведуваат операции на депопулација 
врз основа на акционен план на надлежниот орган во 
соглласност со одредбите на овој правилник. 

 (2) Методите на омамување и убивање, кои се пла-
нираат, како и соодветни стандардни оперативни про-
цедури за обезбедување на исполнување на одредбите 
на овој правилник треба да се вклучат во плановите за 
итни мерки (contingency plans), согласно прописите за 
ветеринарно здравство, на основа на претпоставка која 
се востановува со планот за итни мерки, а која се одне-
сува на големината и локацијата на сомнежот за изби-
вање на болеста.  

(3) Надлежниот орган треба да:  
а) обезбеди дека операциите на депопулација се 

спроведуваат соогласно акциониот план од став (1) на 
овој член и 

б) преземе соодветни мерки за заштита на благосто-
тојба на животните во најдобро возможни услови.  

(4) За спроведување на депопулацијата и во случаи 
предвидени со плановите за итни мерки, надлежниот 
орган може да одобри одстапување од одредбите од 
овој правилник, доколку цени дека со нивно спроведу-
вање може да дојде до негативно делување на здравјето 
на луѓето или значително да се успори процесот на ера-
дикација на болеста.  

(5) За спроведените операции за депопулација се 
изготвува извештај кој особено треба да содржи: 

a) причини за депопулацијата;  
б) број и вид на убиените животни;  
в) користените методи на омамамување и убивање; 
г) опис на утврдените потешкотии, и кога е соод-

ветно, начини за елиминирање или намалување на 
страдањето на наведените животни и  

д) било какви одобрени дерогации согласно став (4) 
од овој член.  
 

Член 21 
Принудно убивање  

Во случај на принудно убивање одгледувачот или 
сопственикот на животните треба да ги преземе сите 
неопходни мерки животното да се убие што е можно 
побргу.  

ГЛАВА V 
Надлежен орган  

Член 22 
Научна поддршка  

(1) Операторите заради исполнување на барањата 
од овој правилник во однос на благосотојба на живот-
ните при убивање треба да имаат пристап до независна 
научна подршка во однос на:  

a) научна и техничка експертиза која се однесува на 
одобрување на кланиците од член 17 став (2) на овој 
правилник како и развој на нови методи за омамување;  

б) научни мислења за упатствата кои ги обезбедува 
производителот за употреба и одржување на опрема за 
фиксирање и омамување;  

в) научно мислење за добра пракса развиена за це-
лите на овој правилник и 

г) препораки за целите на овој правилник, особено 
во смисла на инспекција и аудит. 

 (2) Научната подршка од став (1)  на овој член за 
спроведување на сите релевантни активности, може да 
биде обезбедена по електронски пат.  

(3) За исполнување на одредбите од став (1) и (2) од 
овој член надлежниот орган може да идентификува 
единствена контактна точка, достапна за јавноста по 
електронски пат. Контактната точка служи за размена 
на техничките и научните информации и најдобрите 
пракси со соодветните контакт точки во земјите членки 
на Европската унија.  

 
ГЛАВА VI 

Несообразности  
Член 23 

Несообразности  
Операторот заради исполнување на барањата од 

овој правилник во однос на благосотојба на животните 
при убивање треба да:  

a) ги изменат и дополнат своите стандардни опера-
тивни процедури  и особено да ја успорат или прекинат 
активноста доколку не се во сообразност со барањата 
од овој правилник;  

б) ги зголемат фреквенциите на контролите од член 
8 на овој правилник и да ги изменат и дополнат постап-
ките за системски мониторинг од член 18 на овој пра-
вилник и 

(в) спроведат измени на упатствата за употребата 
на опремата за фискирање и омамување поради нови 
научни мислење и сознанија.  

 
Глава VII 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 25 
Одредбите од член 16 став (5) и 22 став (3) на овој 

правилник ќе започнат да се применуваат од денот на 
пристапувањето на Република Македонија во Европ-
ската Унија. 

 
Член 26 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на поста-
пување со животните во кланиците (“Службен весник 
на Република Македонија” број 58/08).  

 
Член 27 

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

 
        Бр. 11-2809/2          Министер, 
6 декември 2010 година           Љупчо Димовски, с.р. 
            Скопје 
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3474. 

Врз основа на член 39, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, обја-
вува 

 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ И СУПСТАНЦИИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОЦЕСОТ  
НА ПРОИЗВОДСТВО НА ОРГАНСКИ ПРЕРАБОТЕНА ХРАНА (*) 
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                      Министер за земјо-
делство,                           
     2010 година                    шумарство и водостопанство,    
        Скопје                                        Љупчо Димовски, с.р. 
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3475. 
Врз основа на член 15, став (3) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, обја-
вува 
 

Л И С Т А 
 НА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА (*) 
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        Бр.08-8103/6                                                                             Министер за земјоделство, 
 26 ноември 2010  година                                                          шумарство и водостопанство,     
    Скопје                                                                                  Љупчо Димовски, с.р 
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3476. 
Врз основа на член 23, став (11) од Законот за ор-

ганско земјоделско производство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.146/09), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство објавува 

 
Л И С Т А 

НА КРМНИ СУРОВИНИ  
1. НЕОРГАНСКИ КРМНИ СУРОВИНИ ОД РА-

СТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 
1.1. Житарици, зрна, нивни производи и нус-производи: 
- овес како зрно, снегулка, крмно брашно, лушпа и трици; 
- јачмен како зрно, белковина и крмно брашно; 
- погача од оризов никулец; 
- просо како зрно; 
- рж како зрно или крмно брашно; 
- сирак како зрно; 
- пченица како зрно, крмно брашно, трици, глутен, 

глутенско брашно и никулец; 
- спелта како зрно; 
- тритикала како зрно; 
- пченка како зрно, трици, крмно брашно, погача од 

никулец и глутен; 
- сладови стебленца; 
- пивски слад. 
1.2. Маслодајни семиња, маслодајни плодови, нив-

ни производи и нус-производи: 
- семе од маслодајна репка, маслена погача и лушпи; 
- соја како зрно, пржена, погача и лушпи; 
- сончогледови семки како семки и погача; 
- памук како семе и погача; 
- ленено семе како семе и погача; 
- сусамово семе како погача; 
- палмини јатки како погача; 
- тиквени семки како погача; 
- маслинки, маслинена каша; 
- зеленчукови масла (со физичка екстракција). 
1.3. Легуминозни семиња, нивни производи и нус-

производи: 
- леблебија како семе, крмно брашно и трици; 
- добиточна леќа како семе, крмно брашно и трици; 
- граор како семе подложено на топлинска обрабо-

тка, крмно брашно и трици; 
- добиточен грашок како семе, крмно брашно и трици; 
- боб како семе, крмно брашно и трици; 
- коњски боб како семе, крмно брашно и трици; 
- граорица како семе, крмно брашно и трици; 
- лупина како семе, крмно брашно и трици. 
1.4. Кртоли, корења, нивни производи и нус-производи: 
- каша од шеќерна репа; 
- компир; 
- сладок компир како кртола; 
- компирова каша (нус-производ при екстракција на 

компиров скроб); 
- компиров скроб; 
- компирови белковини; 
- маниока. 
1.5. Други семиња и плодови, нивни производи и 

нус-производи: 
- рогач; 
- рогачни мешунки и крмно брашно; 
- тикви; 
- агрумна каша; 
- јаболка, дуњи, круши, праски, смокви, грозје и 

нивна каша; 

- костени; 
- ореова погача; 
- лешникова погача; 
- какаови лушпи и погача; 
- желади. 
1.6. Фуражна и фиброзна (волуминозна) храна: 
- луцерка; 
- крмно брашно од луцерка; 
- детелина; 
- крмно брашно од детелина; 
- трева (од фуражни растенија); 
- крмно брашно од трева; 
- сено; 
- силажа; 
- житна слама; 
- коренови зеленчуци за фураж. 
1.7. Други растенија, нивни производи и нус-произ-

води: 
- меласа; 
- крмно брашно од алги (добиено со сушење и тол-

чење на алгите и со нивно измивање за да се намали 
содржината на јод) ; 

- прашоци и екстракти од растенија; 
- екстракти од растителни белковини (само за мла-

ди животни) ; 
- зачини; 
- зелениш (зачински и чајни билки). 
 
2. КРМНИ СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-

ТЕКЛО 
2.1. Млеко и млечни производи: 
- сурово млеко; 
- млеко во прав; 
- обрано млеко, обрано млеко во прав; 
- матеница, матеница во прав; 
- сурутка, сурутка во прав, сурутка во прав со ниска 

содржина на шеќер, белковини од сурутка во прав (до-
биена по пат на физичка обработка) ; 

- казеин во прав; 
- лактоза во прав; 
- урда и кисело млеко. 
2.2. Риби, други морски животни, нивни производи 

и нус-производи: 
Според следниве ограничувања: Производите да се 

добиени само од одржливи рибници и да се користат за 
нетревопасни видови: 

- риба; 
- рибино масло и нерафинирано масло од бакаларов 

црн дроб; 
- автолизати од мекотели и ракови; 
- хидролизати и протеолизати добиени со ензимско 

дејство, во растворлива состојба или не, само за млади 
животни; 

- рибино брашно. 
2.3. Јајца и производи од јајца 
- Јајца и производи од јајца што се користат како 

крма за живина (првенствено произведени во истото 
стопанство). 

 
3. КРМНИ СУРОВИНИ ОД МИНЕРАЛНО ПО-

ТЕКЛО 
3.1. Натриум: 
- нерафинирана морска сол; 
- груба камена сол; 
- натриум сулфат; 
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- натриум карбонат; 
- натриум бикарбонат; 
- натриум хлорид. 
3.2. Калиум: 
- калиум хлорид. 
3.3. Калциум: 
- црвени корални алги литотамнион и маерла; 
- школки од морски животни (вклучително и сипи-

на коска) ; 
- калциум карбонат; 
- калциум лактат; 
- калциум глуконат. 
3.4. Фосфор: 
- дефлуориран дикалциум фосфат; 
- дефлуориран монокалциум фосфат; 
- мононатриум фосфат; 
- калциум магнезиум фосфат; 
- калциум натриум фосфат. 
3.5. Магнезиум: 
- магнезиум оксид (анхидриран магнезиум) ; 
- магнезиум сулфат; 
- магнезиум хлорид; 
- магнезиум карбонат; 
- магнезиум фосфат; 
3.6. Сулфур: 
- натриум сулфат. 
 
Бр.08-8103/6                  Министер за земјоделство, 

26 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство 
     Скопје                            Љупчо Димовски, ср. 
                                                                                                

__________ 
3477. 

Врз основа на член 15, став (3) од Законот за орган-
ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.146/09), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, објавува  

Л И С Т А 
НА СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 
Средства за чистење и дезинфекција на зградите и 

инсталациите за производство на животни се: 
- калиумов и натриумов сапун; 
- вода и пареа; 
- варовно млеко; 
- вар; 
- негасена вар; 
- натриум хипохлорит (пр:течно белило); 
- каустична сода; 
- каустична поташа; 
- хидроген пероксид; 
- природни растителни есенции; 
- лимонска, пероцетна, мравја, млечна, оксална и 

оцетна киселина; 
- алкохол; 
- азотна киселина (за млекарска опрема); 
- фосфорна киселина (за млекарска опрема); 
- формалдехид; 
- средства за чистење и дезинфекција на виме и 

молзници; и 
- натриум карбонат.                                                                                                 

         Бр. 08-8103/6               Министер за земјоделство,                           
26 ноември 2010 година   шумарство и водостопанство,                                                                  
             Скопје                         Љупчо Димовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3478. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
број 84/08, 52/09, 114/09 и 124/10), министерот за 
транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И K 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ТЕХНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗГРАДБА  И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И НА  

ОБЈЕКТИТЕ НА ПАТОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за техничките елементи за изград-

ба и реконструкција на јавните патишта и на објектите 
на патот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 110/09, 163/09 и 26/10) во член 313 став 1 по алине-
јата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:  

“Доколку излезот од автопатот и исклучувањето од 
автопат за влез во ПУО е на такво растојание да при 
тоа не може да се запазат одредбите од член 313 став 1 
алинеја 3 и 5, може да се направи излезот од автопатот 
и исклучувањето од автопат за влез во ПУО да биде со 
заеднички излез од автопат, но при тоа излезот од ПУО 
за приклучувањето на автопат да се изведе преку се-
кундарна патна мрежа приклучена на автопат преку де-
нивелирани јазли“. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 01-16597/1  
16 декември 2010 година                      Министер,  
         Скопје               Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3479. 
Врз основа на член 15 став 6 и член 17 став 9 од За-

конот за заштита од бучава во животната средина 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 79/07 
и 124/10), министерот за животна средина и просторно 
планирање во согласност со министерот за надворешни 
работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СОРАБОТКАТА НА ОРГАНИ-
ТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШ-
КИ КАРТИ ЗА БУЧАВА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 
ЗА БУЧАВА СО ОРГАНИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ДО-
НЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧА-
ВА И ИЗРАБОТКА НА АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ  

ЗА БУЧАВА ОД СОСЕДНАТА ДРЖАВА(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на сора-

ботката на органите надлежни за изработка на страте-
шки карти за бучава и акциони планови за бучава со 
органите надлежни за донесување на стратешки карти 
за бучава и изработка на акционите планови за бучава 
од соседната држава.  
                            
(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Директивата  
2002/49/ЕЦ на Европскиот парламент и на Советот од 25.06.2002 
година која се однесува на проценување и управување со бучава-
та во животната средина (32002L0049) 
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Член 2 
(1) Органот кој ја подготвува стратешката карта за 

бучава може да започне соработка при изработката на 
стратешките карти за бучава и акционите планови за 
бучава за места кои се наоѓаат во погранични подрачја. 

(2) Органот што ја подготвува стратешката карта за буча-
ва односно акциониот план за бучава на Република Македо-
нија во рок не подолг од 15 дена од денот на донесувањето 
на одлуката за започнување со изработка на стратешката 
карта за бучава односно акциониот план за бучава и за исто-
то го известува Министерството за животна средина и про-
сторно планирање на Република Македонија.   

(3) Во известувањето од став (2) на овој член орга-
нот ги наведува најзначајните прашања поврзани со бу-
чава за кои може да постои заинтересираност на орга-
ните кои се надлежни за донесување на стратешки кар-
ти за бучава од соседната држава.  

(4) По добивање на известувањето од став (2) на 
овој член, Министерството за животна средина и про-
сторно планирање го разгледува истото и во рок од 15 
дена од денот на приемот на известувањето донесува 
одлука за започнување на спроведување на соработка 
со соседната држава и го известува за тоа, преку Мини-
стерството за надворешни работи на Република Маке-
донија, надлежниот орган за изработка на стратешки 
карти за бучава односно акциони планови за бучава на 
соседната држава, за започнување на постапка за изра-
ботка на стратешки карти за бучава односно изработка 
на акционен план за бучава на определеното подрачје. 

(5) Со известувањето од став (4) на овој член Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање 
на Република Македонија до органот надлежен за изра-
ботка на стратешка карта за бучава односно акционен 
план за бучава, на соседната држава и доставува пока-
на за соработка во која се определува рок, кој не може 
да биде подолг од два месеца од денот на доставување-
то на поканата, во кој се бара надлежниот орган за вр-
шење на работите од областа на животната средина на 
соседната држава или друг надлежен орган да се про-
изнесе за тоа дали има намера да соработува при изра-
ботката и донесувањето на стратешката карта за бучава 
односно акциониот план за бучава, како и доколку има 
намера да соработува при нивната изработка да спрове-
де постапка за консултации со сопствената јавност и во 
определениот рок да ги достави мислењата и забеле-
шките од сопствената јавност.  

 
Член 3 

(1) По изработката на предлог стратешката карта за 
бучава односно предлог акциониот план за бучава, ор-
ганот што ги изработил, ги доставува до Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање.  

(2) Изработената стратешка карта за бучава однос-
но акционен план за бучава, Министерството за живот-
на средина и просторно планирање, во рок од 15 дена 
од денот на добивањето, треба да го достави до над-
лежниот орган на соседната држава кој бил вклучен во 
соработката.  

 
Член 4 

(1) Во случај кога надлежен орган за подготвување на 
стратешки карти за бучава односно акционите планови во Ре-
публика Македонија добие известување од орган на соседна 
држава за започнување на подготовка на стратешка карта за 

бучава или акционен план за подрачје кое е погранично, треба 
веднаш за тоа да го извести Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

(2) Во случај кога Министерството за надворешни рабо-
ти ќе добие известување од орган на соседна држава за 
започнување на подготовка на стратешка карта за бучава или 
акционен план за бучава за подрачје кое е погранично, треба 
веднаш за тоа да го извести Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

(3) Министерството за животна средина и простор-
но планирање по добивањето на известувањето од став 
(1) и (2) од овој член, најпрво го известува органот над-
лежен за изработка на стратешки карти за бучава или 
акциони планови за бучава во Република Македонија а 
потоа го известува органот на соседната држава кој го 
доставил известувањето, за намерата дали ќе соработу-
ва при изработката на стратешката карта за бучава или 
акциониот план за бучава на пограничното подрачје.  

(4) Во случаите од став (3) на овој член Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање за-
почнува постапка на консултација со надлежниот орга-
нот на соседната држава со цел да се уредат начинот и 
постапката за обезбедување на консултација на јавно-
ста во Република Македонија при изработката на стра-
тешката карта за бучава или акциониот план за бучава 
на соседната држава.  

  
Член 5 

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

 
Бр. 07-9944/6 

18 ноември 2010 година 
   Скопје 
  

Министер за животна средина             Министер 
   и просторно планирање,          за надворешни работи,  
    д-р Неџати Јакупи с.р.     Антонио Милошоски с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3480. 

Судкиот совет на Република Македонија врз основа 
на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/06), обја-
вува 

 
О Г Л А С 

1. За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на Ре-
публика Македонија; 

2. За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 
Гостивар; 

3. За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд 
Скопје; 

4. За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 
Штип; 

5. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Битола; 
6. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Велес; 
7. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар; 
8. За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Не-

готино; 
9. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скоп-

је 1 Скопје; 
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10. За избор на 4 (четири) судии на Основен суд 
Скопје 2 Скопје; 

11. За избор на 1 (еден) судија на Основен суд 
Штип; 

12. За избор на претседател на Основен суд Радовиш и 
13. За избор на претседател на Основен суд Струмица. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08).  

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 
исполнуваат  условите предвидени во член 45 од Зако-
нот за судовите и член  47 став 1 и 3 од Законот за су-
довите (да приложат програма за работа во текот на 
мандатот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.  

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса:  

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 
Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 

јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 
14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција („Службен весник 
на РМ“ бр. 64/09 од 22.05.2009 година), издаден од 
надлежната Комисија за верификација на факти, сог-
ласно наведениот закон. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 

         Бр.07-1914/1   
13 декември 2010 година                  Судски совет  
         Бр.07-1935/1                    на Република Македонија 
14 декември 2010 година                  Претседател, 
             Скопје                                Васил Грчев, с.р.   

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3481. 
Врз основа на чл. 40 ст. 2 чл. 42 ст. 1 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен  весник РМ“ бр. 
150/07) член 9,  чл.39  ст. 1 и ст. 2 и чл. 40 ст. 1 од Зако-
нот за Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија  („Службен  весник РМ“ бр. 150/07), Сове-
тот на јавните обвинители на Република Македонија на 
седумдесет и шестата седница одржана на  15.12.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
I 

За јавен обвинител на Основното јавно обвинителс-
тво Охрид за време од 4 (четири) години  се избира 

 
1.  Наум Паноски. 
  

II 
За јавен обвинител на Основното јавно обвинителс-

тво Гевгелија за време од 4 (четири) години се избира: 
 
- Катица Јанева. 
 

III 
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво Охрид избрана е: 
 
- Оливера Проеска. 
 

IV 
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво Прилеп избрана е: 
 
- Марјана Илиеска. 
 

V 
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво Велес избрана  е: 
 
- Гордана Тодорова. 
 

VI 
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-

тво Тетово избрана е: 
 
- Лејла Кадриу. 
 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        СОИ бр. 4/10              Совет на јавни обвинители 
15 декември 2010 годинана      Република Македонија 
           Скопје                                       Претседател,  
                                                      Костадин Кизов, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
3482. 

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за пожар-
никарството („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 67/04 и 81/07), директорот на Дирекцијата за 
заштита и спасување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗБО-
РОТ НА ВИДОВИТЕ И НА КОЛИЧИНИТЕ НА ПРО-
ТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ СО КОИ ТРЕБА ДА 
РАСПОЛАГААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНИТЕ, 
КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА  ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ШТО 
ВРШАТ СЕРВИСЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за изборот на видовите и на коли-
чините на противпожарните апарати со кои треба да 
располагаат правните лица и граѓаните, како и за кри-
териумите што треба  да ги исполнуваат правните лица 
кои што вршат сервисен преглед и контролно испиту-
вање на противпожарните апарати (“Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 105/05), Табелата бр. 2 
се заменува со нова табела која гласи : 

 
“ Табела бр. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
                   Директор 

        Бр. 01-1121/7                  на Дирекцијата за заштити  
13 декември 2010 година      и спасување, 
           Скопје                               Шабан Салиу, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
3483. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 и 97/10), Министерс-
твото за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2010 година, во однос на месец октомври 2010 го-
дина, е повисока за 0,4%. 

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 
2010 година, во однос на месец октомври 2010 година, 
за работода вачите од членот 3 став1 од Законот за исп-
лата на платите во Република Македонија изнесува 
0,2%. 

               Министер,  
                      Џељаљ Бајрами, с.р. 
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