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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2488. 
Врз основа на член 28 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за спречување  судир на инте-
реси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
114/2009) Законодавно-правната комисија на Собрани-
ето на Република Македонија на седницата одржана на 
21 октомври 2009 година, го утврди Пречистениот 
текст на Законот за спречување на судир на интереси.  

Пречистениот текст на Законот за спречување  су-
дир на интереси ги опфаќа: Законот за спречување су-
дир на интереси („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 70/2007), Законот за изменување и допол-
нување на Законот за спречување судир на интереси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
114/2009) во кои е означено времето на нивното влегу-
вање во сила и примена, како  и Одлуката на Уставни-
от суд на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 3/2008). 

 
        Бр.10-4065/2                          Претседател на 
21 октомври 2009 година    Законодавно-правната комисија 

      Скопје                    на Собранието  на Република 
                                                   Македонија, 
                                          Благородна Дулиќ, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 

(Пречистен текст) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се дефинира судирот на интереси, 

постапувањето во случај на судир на интереси, мерките 
за спречување на судирот на интереси во вршењето на 
јавните овластувања и должности од страна на службе-
ните лица. 

 Стр. 
2503. Решение за стапување во примена на 
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зованието, заштитата на државните 
интереси и промоција на државните 
приоритети, вредности и културно-
историското наследство на Република 
Македонија............................................. 28

 Огласен дел........................................... 1-84
 

 
 
(2) За примената на овој закон надлежна е Државна-

та комисија за спречување на корупцијата (во ната-
мошниот текст: Државната комисија). 
 

Член 2 
Целта на овој закон е да се обезбеди спречување на 

злоупотребата на јавните овластувања и должности на 
службеното лице за остварување на користољубиви це-
ли за себе или блиски лица и да се обезбеди спречува-
ње на можноста приватниот интерес на службеното ли-
це да го загрози јавниот интерес. 

 
II. ЗНАЧЕЊЕ НА ПОИМИТЕ И ИЗРАЗИТЕ  

УПОТРЕБЕНИ ВО ОВОЈ ЗАКОН 
 

Член 3 
(1) Одделни поими употребени во овој закон го 

имаат следново значење: 
- "судир на интереси" подразбира судир на јавните 

овластувања и должности со приватниот интерес на 
службеното лице, во кој службеното лице има прива-
тен интерес што влијае или може да влијае врз врше-
њето на неговите јавни овластувања и должности; 

- "јавни овластувања и должности" подразбира ос-
тварување на работи од јавен интерес под еднакви ус-
лови во материјална и нематеријална смисла; 

- "приватен интерес" подразбира материјален или 
нематеријален интерес на службеното лице што може 
да влијае врз неговото одлучување при вршењето на 
јавните овласувања и должности; 

- "корист, лична корист или користољубивост" по-
дразбира стекнување на имот и имотни права или дру-
ги права (материјални и нематеријални) што на лицето 
не треба да му припаѓаат; 

- "блиски лица" се лицата во брачна или вонбрачна 
заедница со службеното лице, роднини по крв во права 
линија и во странична линија до четврти степен, посво-
ителот и посвоеникот, роднините по сватовство до 
втор степен, како и секое физичко или правно лице со 
кое службеното лице има приватен интерес; 
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- "подарок" во смисла на овој закон подразбира па-
ри, хартии од вредност, предмети, права и други услу-
ги понудени на службеното лице за вршење односно не 
вршење јавно овластување или должност; 

- "јавен интерес" е поширок општествен интерес за 
општото добро и напредок на сите граѓани под еднакви 
услови во материјална и нематеријална смисла којшто 
може да биде загрозен со предизвикување штета од ма-
теријална и нематеријална природа поради настанува-
ње судир на приватниот со јавниот интерес и 

- “изјава за интереси“, во смисла на овој закон, е из-
јава на службеното лице која содржи податоци за него-
вите лични и приватни интереси во вршењето на јавни-
те овластувања и должности. 

(2) Службено лице, во смисла на овој закон, се пре-
тседателот на Република Македонија, пратениците, 
градоначалниците, амбасадорите и другите именувани 
лица на Република Македонија во странство; избраните 
и именувани лица од и во Собранието на Република 
Македонија и Владата на Република Македонија, орга-
ните на државната управа и други државни органи, ор-
ганите на судската власт, јавните претпријатија, уста-
нови, други правни лица на централната и локалната 
власт, државните службеници и вработените во органи-
те на државната управа и други државни органи, орга-
ните на судската власт, јавните претпријатија, устано-
ви, други правни лица на централната и локалната 
власт, советниците во советите на општините, советни-
ците во Советот на градот Скопје, како и лица вработе-
ни преку агенциите за привремено вработување со ов-
ластување утврдени со закон. 

 
III. НАЧЕЛА НА РАБОТЕЊЕ 

 
Член 4 

(1) Службеното лице во извршувањето на јавните 
овластувања и должности е должно да постапува во 
согласност со Уставот, законите и ратификуваните ме-
ѓународни договори. 

(2) Службеното лице во извршувањето на јавните 
овластувања и должности е должно да ги почитува на-
челата на законитост, еднаквост, ефикасност, доверба, 
независност, јавност, непристрасност, чесност и профе-
сионалност и да постапува совесно, стручно, без ди-
скриминација или повластување на кој било со целосно 
почитување на човековите права и слободи и човечко-
то достоинство, без никаков приватен интерес. 

 
Член 5 

(1) Службеното лице при извршувањето на јавните 
овластувања и должности не смее да се раководи од 
лични, семејни, верски, политички и етнички интереси, 
притисоци и ветувања од претпоставениот. 

(2) Службеното лице не смее да: 
- прима или бара корист за извршување на своите 

должности, 
- остварува или стекнува право со повреда на наче-

лото на еднаквост пред законот, 

- ги злоупотребува правата што произлегуваат од 
извршувањето на надлежностите, 

- прима награда или друга корист за вршење на ра-
ботите кои се однесуваат на јавните овластувања и 
должности, 

- бара или да прима награда или услуга за да гласа 
или да не гласа или да влијае за донесувањето на одлу-
ка на некое тело или лице за остварување на корист за 
себе или корист за негови блиски лица, 

- ветува вработување или остварување на некое 
друго право со примање на подарок или ветување на 
подарок и 

- влијае за донесување на одлука по јавни набавки 
или на кој било начин да ја користи положбата за да 
влијае за донесувањето на одлуката со цел да постигне 
приватен интерес или корист за него или за негови 
блиски лица. 
 

Член 6 
Лицата кои со службеното лице се блиски лица, за 

кои оправдано може да се смета дека постои интерес 
што ги поврзува со службеното лице, не можат да вр-
шат супервизорски или контролен надзор врз неговата 
работа. 

 
IV. ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОСТОЕЊЕ 

СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 
 

Член 7 
(1) Во случај на постоење на сомневање на судир на 

интереси, службеното лице е должно да побара мисле-
ње од Државната комисија. 

(2) При одлучувањето на постоење судир на инте-
реси посебно ќе се води сметка за видот на работите од 
јавен интерес кои ги извршува службеното лице. 

(3) Во случај на сомневање за можноста за постое-
ње судир на интереси, службеното лице е должно да ги 
преземе сите неопходни мерки за да се спречи влијани-
ето на приватниот интерес. 

 
Член 8 

Службеното лице во време на извршувањето на јав-
ните овластувања и должности не смее да врши ника-
ква дејност која може да влијае на непристрасно врше-
ње на јавните овластувања и должности. 

 
Член 9 

Службеното лице кое пред стапувањето на вршење-
то на јавни овластувања или пред стекнување на стату-
сот државен службеник, односно пред вработувањето 
како лице со посебни должности и овластувања утвр-
дени со закон, кој како сопственик управувал со тргов-
ско друштво или установа, за време на вршењето на 
јавните овластувања или должности, е должен управу-
вањето да му го довери на друго лице или посебно те-
ло, освен на лицата од членот 3 став (1) алинеја 5 на 
овој закон. 

Член 10 е избришан. 
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Член 11 
(1) Службеното лице кое учествува или одлучува во 

постапката за вработување или е вклучено како член на 
телото што ја спроведува таа постапка е должно да го 
извести раководителот на институцијата каде што ра-
боти за сите постапки за вработувања што можат да 
предизвикаат судир на интереси. 

(2) По утврдувањето на односот на службеното ли-
це со кандидатот за вработување, раководителот на ин-
ституцијата е должен да ги преземе сите неопходни 
мерки за спречување на појавата на судир на интереси. 

(3) Во случај на сомневање за постоење судир на 
интереси во случаите од ставот (1) на овој член, служ-
беното лице и раководителот на институцијата можат 
да побараат мислење од Државната комисија. 

 
V. ИЗЗЕМАЊЕ 

 
Член 12 

(1) Кога службеното лице ќе дознае за околности 
што укажуваат на постоење судир на интереси, должно 
е веднаш да побара да биде изземено и да запре со сво-
ето постапување. 

(2) Лицето од ставот (1) на овој член ќе биде иззе-
мено од вршењето на определено дејствие со одлука на 
органот во кој е избрано или именувано, односно каде 
што е вработено и по барање на заинтересирано лице. 

(3) Лицето од ставот (1) на овој член со одлука на 
неговиот претпоставен, и без негово барање или спро-
тивно на неговата волја ќе биде изземено од вршење на 
определено дејствие ако е очигледно дека во конкрет-
ниот случај постои судир на интереси. 

 
Член 13 

(1) Ако органот или телото расправа или одлучува 
за работи во кои службеното лице има приватен инте-
рес, тој е должен приватниот интерес да го пријави 
пред расправањето и одлучувањето, или најдоцна пред 
почетокот на овие дејствија. 

(2) Органот или телото на чија седница лицето од 
ставот (1) на овој член го соопштил постоењето на при-
ватен интерес, должен е ова да го констатира и на за-
писник. 

 
Член 14 

Прикривањето на постоење приватен интерес од 
страна на службеното лице претставува повреда на 
должноста и основа за преземање на мерки за соодвет-
на одговорност. 

 
VI. ЗАБРАНА ЗА ПРИМАЊЕ ПОДАРОЦИ 

 
Член 15 

Службеното лице при вршењето на јавните овла-
стувања и должности не смее да прима подарок, освен 
во случаите утврдени со Законот за користење и распо-
лагање со стварите на државните органи. 

Член 16 
На службеното лице на кое спротивно на одредбите 

од овој закон му е понуден подарок или друга корист 
поврзана со извршувањето на службената должност, 
должно е да ја одбие таквата понуда, да го утврди 
идентитетот на понудувачот, а ако се работи за пода-
рок што не може да биде вратен, службеното лице е 
должно без одлагање тоа да го пријави на надлежниот 
орган, да ги наведе сведоците и други докази, веднаш, 
а најдоцна во рок од 48 часа, да поднесе писмен изве-
штај до Државната комисија. 

 
VII. ОГРАНИЧУВАЊЕ ПО НАПУШТАЊЕ  

НА ДОЛЖНОСТА 
 

Член 17 
(1) Службеното лице во рок од три години по пре-

станокот на вршењето на јавните овластувања или 
должности, односно по престанокот на вработувањето, 
не може да се вработи во трговското друштво во кое 
вршел надзор или имал воспоставено каков било дого-
ворен однос при вршењето на јавните овластувања или 
должности. 

(2) Службено лице во рок од три години по преста-
нокот на вршењето на јавните овластувања или должно-
сти, односно по престанокот на вработувањето, не може 
да стекне по кој било основ акции односно удели во 
правното лице во кое работел, односно вршел надзор. 

(3) Ако службеното лице во рокот утврден во ста-
вот (2) на овој член се стекне со акции односно удели 
по пат на наследување, е должно тоа да го пријави до 
Државната комисија. 

(4) Службеното лице во рок од две години по пре-
станување на вршењето на јавните овластувања или 
должности, односно по престанокот на вработувањето, 
не може да врши застапување на физичко или правно 
лице од органот во кој претходно работел, ако учеству-
ва во донесување на одлука по конкретен предмет. 

 
VIII. ЧЛЕНСТВО ВО УПРАВНИ И НАДЗОРНИ  

ОРГАНИ 
 

Член 18 
(1) Службеното лице не може да биде член на упра-

вен или надзорен орган во трговско друштво, јавните 
претпријатија, агенции, фондови и сите други органи-
зациони облици со доминантен државен капитал, освен 
каде што е утврдено со закон. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, државен 
службеник и лице со посебни должности и овластува-
ња утврдени со закон, може да биде член на управен 
или надзорен орган во трговско друштво. 

Член 19 е избришен. 
 
IX. СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ ПРИ 
АКТИВНОСТ ВО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И 

ФОНДАЦИИ 
 

Член 20 
(1) Службеното лице кое членува во здружение на 

граѓани и фондации не смее да ги злоупотребува ин-
формациите и податоците со кои располага при врше-
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њето на својата должност како и да стекнува добивка 
за себе или за лицата од членот 3 став (1) алинеја 5 на 
овој закон при остварувањето на неговите активности 
во рамките на здружението на граѓани и фондации. 

(2) Службеното лице кое членува во здружение на 
граѓани не смее да биде член на органите на управува-
ње ниту да биде на која било раководна функција во 
здружението. (ставот е укинат со Одлука на Уставниот 
суд „Службен весник на Република Македонија” бр. 
3/2008). 

(2) Службеното лице може да биде член на управни 
или надзорни органи на непрофитни организации, 
здруженија на граѓани и фондации кои извршуваат на-
учни, културни, спортски, хуманитарни и слични деј-
ности, без право на надоместок, освен за патните тро-
шоци во врска со дејноста на тие организации, здруже-
нија и фондации. 

(3) Во случите од ставот (2) на овој член службено-
то лице е должно да ја извести Државната комисија во 
рок од 30 дена. 

 
IX-а. ИЗЈАВА ЗА ИНТЕРЕСИ 

 
Член 20-а 

Претседателот на Република Македонија, пратени-
ците, градоначалниците, амбасадорите и другите име-
нувани лица на Република Македонија во странство; 
избраните и именуваните лица од и во Собранието на 
Република Македонија и Владата на Република Маке-
донија, органите на државната управа и други државни 
органи, органите на судската власт, јавните претприја-
тија, установи, други органи на централната и локална-
та власт утврдени со закон, при превземање на врше-
њето на јавните овластувања и должности, во рок од 30 
дена се должни да поднесат изјава за постоење или не-
постоење на судир на интереси до Државната комисија. 

 
Член 20-б 

Државните службеници и вработените во органите 
на државната управа и други државни органи, органите 
на судската власт, јавните претпријатија, установи,  
други правни лица на централната и локалната власт 
утврдени со закон, како и лица вработени преку аген-
ции за привремено вработување со овластување, во рок 
од 30 дена се должни да поднесат изјава за постоење 
или непостоење на судир на интереси во органите во 
кои ги извршуваат нивните должности, односно во кои 
се вработени. 

 
Член 20-в 

(1)Ако за време на вршењето на јавните овластува-
ња и должности, службеното лице се најде во состојба 
на судир на интереси, е должно во рок од 30 дена од 
настанатата промена да ја извести Државната комисија. 

(2)Службеното лице ако во рок од три години се 
вработи во трговско друштво или друго правно лице во 
приватниот сектор, е должно во рок од 30 дена да ја из-
вести Државната комисија. 

Член 20-г 
Формата и содржината на образецот за изјавата за 

интереси од членовите 20-а и 20-б на овој закон ги про-
пишува Државната комисија. 

 
Член 20-д 

Во случаите кога постои основано сомневање или 
за тоа има докази кои упатуваат на постоење на судир 
на интереси Државната комисија во смисла на овој за-
кон, ги проверува изјавите за постоење/непостоење на 
судир на интереси дадени согласно со Законот за јав-
ните набавки. 

 
Х. НАДЛЕЖНОСТИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 

 
Член 21 

Државната комисија ги има следниве надлежности: 
- ја донесува Државната програма со Акционен 

план за превенција и намалување на појавата на судир 
на интереси, 

- дава мислења за предлози на закони од значење за 
спречување судир на интереси, 

- разгледува случаи на судир на јавниот и приват-
ниот интерес утврдени со овој или друг закон, 

- поднесува извештај за својата работа и за преземе-
ните мерки и активности до Собранието на Република 
Македонија, а извештајот го доставува до Владата на 
Република Македонија и до медиумите, 

- соработува со други државни органи во спречува-
њето на појавата на судир на интереси, 

- презема активности за едукација заради открива-
ње на судир на интереси согласно со овој или друг за-
кон, 

- ги изрекува мерките утврдени со овој закон, 
- ја известува јавноста за случаите на судир на ин-

тереси и 
- врши и други работи утврдени со овој и друг за-

кон. 
 

XI. ПОСТАПКА ПРЕД ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 
 

Член 22 
(1) Постапката за утврдување на судир на интереси 

Државната комисија ја спроведува врз основа на наче-
лата на законитост, доверливост, објективност, неселе-
ктивност и непристрасност. 

(2) Постапката за утврдување постоење судир на ин-
тереси ја поведува и спроведува Државната комисија: 

- по службена должност, 
- по барање на службеното лице, 
- врз основа на пријава на друго лице и 
- по барање на функционерот кој раководи со орга-

нот. 
(3) Постапка за утврдување постоење судир на ин-

тереси може да се поведе и врз основа на анонимна 
пријава, доколку наводите во истата се основани. 

(4) Државната комисија за потребите на постапката 
и утврдување на фактичката состојба, прибира доку-
менти, податоци и информации од физички и правни 
лица, како и од службеното лице. 
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(5) Субјектите утврдени во ставот (4) на овој член 
се должни да ги достават документите, податоците и 
информациите со кои располагаат во рок од 15 дена од 
денот на приемот на барањето од Државната комисија. 

(6) Ако субјектите утврдени во ставот (4) на овој 
член не се произнесат во рокот утврден во ставот (5) на 
овој член, Државната комисија ги проверува наводите 
за постоење на судир на интереси по службена долж-
ност. 

(7) Државната комисија е должна да донесе одлука 
за постоење или непостоење на судир на интереси во 
рок од 30 дена по произнесувањето на субјектите од 
ставот (4) на овој член, односно по проверката на на-
водите. 

 
Член 23 

(1) Ако Државната комисија констатира постоење на 
судир на интереси должна е да го извести службеното 
лице и да побара од него, во рок од 15 дена од доставу-
вање на одлуката, да го острани судирот на интереси. 

(2) Ако службеното лице постапи по укажувањето, 
Државната комисија ја запира постапката и за тоа ги из-
вестува службеното лице и подносителот на пријавата. 

(3) Ако службеното лице не постапи согласно ста-
вот (1) на овој член Државната комисија донесува од-
лука за изрекување мерка јавна опомена, која што му ја 
доставува на службеното лице. 

(4) Ако службеното лице на кое му е изречена мер-
ката јавна опомена во рок од 15 дена од приемот на од-
луката не преземе дејствија за остранување на судирот 
на интереси и за тоа не ја извести Државната комисија, 
Државната комисија пред надлежниот орган ќе покре-
не иницијатива за престанок на вршењето на јавните 
овластувања или должности, односно иницијатива за 
поведување дисциплинска постапка за утврдување на 
дисциплински престап. 

Член 24 е избришан. 
 

XII. ВИДОВИ НА МЕРКИ 
 

Член 25 
(1) На службеното лице му се изрекува една од 

следниве мерки:  
- јавна опомена, 
- иницијатива за поведување на дисциплинска по-

стапка за утврдување на дисциплински престап и   
- иницијатива за разрешување на вршење на јавните 

овластувања или должности. 
(2) Мерките јавна опомена и иницијатива за разре-

шување се објавуваат во средствата за јавно инфор-
мирање. 

 
Член 26 

(1) Мерката јавна опомена на службено лице му се 
изрекува ако се утврди дека тоа постапило спротивно 
на одредбите на овој или друг закон што довело до зна-
чително нарушување на вршењето на јавните овласту-
вања и должности. 

(2) Мерката иницијатива за разрешување на врше-
ње на јавните овластувања или должности, односно 
иницијатива за поведување на дисциплинска постапка 
за утврдување дисциплински престап, на службеното 
лице му се изрекува ако претходно му била изречена 
мерката јавна опомена. 

Член 27 е избришан. 
Член 28 е избришан. 
 

Член 29 
(1) Против одлуката од членот 23 став (4) на овој 

закон, со која на службеното лице му се изрекува една 
од мерките утврдени во членот 25 став (1) од овој за-
кон, службеното лице може да поведе постапка пред 
надлежниот орган или суд. 

(2) Надлежниот суд од ставот (1) на овој член е дол-
жен да одлучи во рок од три месеца од денот на пове-
дувањето на постапката. 

 
XIII. ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА 

ЗА СЛУЧАИТЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 
 

Член 30 
(1) Државната комисија ја известува јавноста за 

случаите на судир на интереси по кои таа постапувала, 
во согласност со закон. 

(2) Државната комисија е должна податоците до 
кои дошла при водење на постапката да ги чува од зло-
употреби за дискриминирање или омаловажување на 
службеното лице. 

 
Член 31 

Податоците за службеното лице до кои се дошло сог-
ласно со овој закон, можат да им се даваат на увид на су-
довите, инспекциските органи и другите надлежни др-
жавни органи, со тоа што не можат да се злоупотребува-
ат за дискриминирање или омаловажување на службено-
то лице или јавно да се објавуваат како да се податоци 
што ги утврдил судот или друг надлежен орган. 

 
XIII-а. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 31-а 

(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе му се изрече на физич-
кото лице доколку постапи спротивно на одредбите од 
членот 17 на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли-
це во правното лице доколку постапи спротивно на 
одредбите од членот 17 на овој закон. 

(3) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе му се изрече на 
службено лице доколку постапи спротивно на одредби-
те од членовите 20-а, 20-б и 20-в на овој закон. 

 
Член 31-б 

Прекршочната постапка од членот 31 на овој закон ја 
води и прекршочните санкции ги изрекува надлежен суд. 
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XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 32 
Co влегувањето во сила на овој закон, престануваат 

да важат одредбите на членовите 37, 38 и 39 од Законот 
за спречување на корупцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 28/2002, 46/2004 и 126/2006). 

 
Член 33 

(член 26 од "Службен весник на Република Македонија" 
број 114/2009) 

 
Подзаконскиот акт од членот 20-г на овој закон Др-

жавната комисија ќе го пропише во рок од три месеца 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 34 

(член 27 од "Службен весник на Република Македонија" 
број 114/2009) 

 
Се задолжуваат службените лица, во смисла на овој 

закон, да достават изјава за интереси во рок од три ме-
сеца од денот на влегувањето во сила на актот од чле-
нот 20-г на овој закон. 

______________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2489. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети 
во кривична и прекршочна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 98/08), Влада на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10.10.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за образование и наука Бр. 
03-498/3 од 8 октомври 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 19-4752/3                  Заменик на претседателот   

10 октомври 2009 година        на Владата на Република 
       Скопје                                   Македонија,  

                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2490. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.10.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНА СТВАР - ПАТНИЧКО МОТОРНО 

ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски престанува правото на 
сопственост на движна ствар патничко моторно возило 
Волксваген тип Поло 1.0, број на шасија 
WVWZZZ6NZTY175939 со број на мотор АЕV130641, 
година на производство 1996, сила на моторот 33 KW, 
работна зафатнина на моторот 1034 сm3, боја на каро-
серијата 01 - бела со регистарски број ЅК-313-ЈЅ, без 
надомест на Општина Кавадарци. 

 
Член 2 

Министерот за транспорт и врски, склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Кавадарци за пра-
вата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
         Бр. 19- 4843/1                 Заменик на претседателот   
10 октомври 2009 година        на Владата на Република  

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

____________ 
2491. 

Врз основа на член 20, и 27-а од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии времено му престанува  кори-
стењето на недвижни ствари и тоа: две работни просто-
рии означени со број 7 и број 11, лоцирани на VII кат 
во објектот зграда на ЕВН „Македонија“ АД – Скопје, 
со адреса на ул.„11 Октомври“ бр.9 – Скопје, КП бр. 
12068/1, КО Центар I – Скопје, сопственост на Репуб-
лика Македонија. 
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Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на 
времено користење за период од шест месеци, без на-
доместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Агенцијата за супервизија на осигурување-
то во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 19-4895/1                  Заменик на претседателот 

10 октомври 2009 година        на Владата на Република   
       Скопје                      Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

2492. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.10.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за транспорт и врски, 03-300/6 од 
09.10.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 19-5174/1                   Заменик на претседателот   

10 октомври 2009 година        на Владата на Република                
      Скопје                                Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

2493. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 август 2009 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТ-

РАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА 
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје се 
именува Шинази Реџепи. 

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

 
Бр. 33-4325/1               Заменик на претседателот 

24 август 2009 година         на Владата на Република 
          Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2494. 
Врз основа на член 161 став (1) алинеја 5 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 92/09) министерот за внатрешни 
работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА 
И ИЗБОР НА ЛИЦА КОИ ЗАСНОВААТ РАБОТЕН 
ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШ-

НИ РАБОТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката на селекција и избор на лица кои засноваат работен 
однос во Министерството за внатрешни работи и тоа за: 
полициски службеници, овластени службени лица за 
безбедност и контраразузнавање и овластени службени 
лица за вршење стручни или граѓански работи. 

   
Член 2 

При спроведување на постапката за селекција на 
кандидатите им се овозможува под еднакви услови да 
ги демонстрираат своите способности, независно од 
полот, расата, бојата на кожата, националното и соци-
јалното потекло, политичкото и верското уверување и 
имотната и општествената положба. 

 
Член 3 

Личните податоци на кандидатите при спроведу-
вање на постапката за селекција и избор се обработу-
ваат согласно прописите за заштита на личните пода-
тоци.  
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Член 4 
Постапката на селекција и избор на лица кои засно-

ваат работен однос во Министерството за внатрешни 
работи (во натамошниот текст: Министерство) ја спро-
ведува Комисија за селекција и избор на лица кои зас-
новаат работен однос во Министерството (во натамош-
ниот текст: Комисија), формирана од страна на мини-
стерот за внатрешни работи. 

 
II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР 
НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК, ОДНОСНО ОВЛА-

СТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 
Член 5 

(1) Избор на полициски службеник, односно овла-
стено службено лице за безбедност и контраразузнава-
ње се врши врз основа на јавен оглас, распишан од 
страна на Министерството.  

(2) Јавниот оглас од став (1) на овој член содржи: 
- правен основ за негово објавување; 
- назив на органот за чии потреби се објавува; 
- назив на работното место што се огласува;  
- број на слободни места (извршители) за кои се 

распишува огласот; 
-  општи и посебни услови за работното место; 
- докази за исполнување на потребните услови за 

работното место, во оригинал или копија заверена на 
нотар; 

- адреса и место за пријавување; 
- рок за пријавување и напомена дека ненавремена-

та и непотполна документација нема да се разгледува; 
- напомена дека потребната документација од чле-

нот 6 став (3) од овој правилник се поднесува секој ра-
ботен ден во определениот рок, во текот на работното 
време; 

- напомена дека при поднесување на пријавата се 
потпишува изјава за доброволно пристапување на се-
лекција за избор на канидат за полициски службеник, 
односно овластено службено лице за безбедност и кон-
траразузнавање со неможност за барање на оштета од 
Министерството во случај на повреда за време на спро-
ведување на постапката за селекција; 

- напомена дека постапката за селекција се спрове-
дува во фази, и тоа: административна проверка на под-
несената документација, писмено тестирање, проверка 
на моторички способности, интервју и здравствени 
прегледи и 

- напомена дека по спроведената постапка за селек-
ција, избраните кандидати за полициски службеник 
склучуваат соодветен договор за вработување, соглас-
но закон. 

 
Член 6 

(1) Заинтересираните лица, по објавениот оглас од 
членот 5 став (1) од овој правилник доставуваат прија-
ва за кандидат за полициски службеник односно овла-
стено службено лице за безбедност и контраразузнава-
ње (во понатамошниот текст: пријава) во местото опре-
делено за пријавување во јавниот оглас или по пошта. 

(2) Пријавата од став (1) на овој член се поднесува 
во писмена форма и содржи: 

-  работно место за кое се поднесува пријавата; 
- лице кое се пријавува; 
- пропишани услови кои е потребно да ги исполну-

ва и 
- изјава од членот 5 став (2) алинеја 10 од овој пра-

вилник. 
(3) Кон пријавата се приложуваат и следните докази: 
- уверение за државјанство; 
- извод од матична книга на родени и 
- диплома за завршено соодветно образование. 
 

Член 7 
Постапката на селекција се спроведува во следниве 

фази: 
- административна проверка на поднесената доку-

ментација (во понатамошниот текст: административна 
проверка); 

- писмено тестирање; 
- проверка на моторички способности; 
- интервју и 
- здравствени прегледи. 
 

Член 8 
Во случај кога во текот на постапката за селекција 

пријавеното лице доброволно ќе се откаже од нејзино 
понатамошно спроведување, Комисијата ќе му ги вра-
ти доказите од член 6 став (3) од овој правилник, врз 
основа на претходно поднесено барање. 

 
Член 9 

При спроведувањето на секоја фаза од постапката 
за селекција, освен при административната проверка и 
здравствените прегледи,  се врши бодирање на постиг-
натите резултати за секое лице од страна на Комисија-
та или стручни лица кои учествувале во спроведување-
то на соодветната фаза од постапката за селекција.  

 
Член 10 

По завршување на секоја фаза во постапката за се-
лекција врз основа на постигнатите резултати на лица-
та, Комисијата изготвува ранг листа со која се утврдува 
кои од лицата ќе продолжат во постапката за селекција, 
односно кои од лицата ќе бидат вклучени во следната 
фаза од постапката. 

 
Член 11 

Известувањето за местото и времето на спроведува-
ње на секоја од фазите од постапката за селекција се 
врши преку надлежната организациска единица на Ми-
нистерството според живеалиштето на кандидатот. 

 
Член 12 

При спроведување на првата фаза од постапката за 
селекција - административна проверка, се врши утвр-
дување на навременоста и потполноста на поднесената 
документација, како и исполнетоста на пропишаните 
услови наведени во огласот (во натамошниот текст: 
уредна документација). 
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Член 13 
(1) Писменото тестирање, како втора фаза од по-

стапката за селекција се спроведува само во однос на 
оние лица за кои во првата фаза е утврдена уредна до-
кументација согласно член 12 од овој правилник. 

(2) Писменото тестирање опфаќа: стручен испит, 
општообразовен тест и психолошки тест. 

 (3) Писменото тестирање се врши истовремено во 
сите определени места, на посебно изготвени тестови 
со соодветна заштита за анонимност при нивното боди-
рање.  

(4) По извршеното анонимно бодирање од став (3) 
на овој член, Комисијата ги утврдува постигнатите ре-
зултати, односно бодовите, за секое лице поединечно. 

 
Член 14 

(1) Проверка на моторичките способности, како 
трета фаза од постапката за селекција, се врши во Цен-
тарот за обука во Бирото за јавна безбедност во Мини-
стерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Центар за обука) од страна на стручни лица, по 
претходно утврден распоред од страна на Комисијата. 

(2) Проверката од став (1) на овој член се врши во 
присуство на лекар од Министерството. 

 
Член 15 

Интервјуто во постапката за селекција се спроведу-
ва со секое лице поединечно во Центарот за обука од 
страна на Комисијата или стручни лица кои таа ќе ги 
определи. 

 
Член 16 

(1) Здравствените прегледи, како последна фаза од 
постапката за селекција, се вршат од страна на Здрав-
ствена комисија формирана од министерот за внатреш-
ни работи, согласно прописите за здравствените и пси-
хофозичките способности што треба да ги исполнува 
лицето кое заснова работен однос во Полицијата, начи-
нот на нивно утврдување и начинот на контрола на 
здравствената и психофизичката способност на поли-
циските службеници, односно прописите за здравстве-
ните и психофизичките способности што треба да ги 
исполнува лицето кое заснова работен однос во Мини-
стерството, начинот на нивно утврдување, начинот на 
контрола на здравствените и психофизичките способ-
ности на овластените службени лица за вршење струч-
ни или граѓански работи и на овластените службени 
лица за безбедност и контраразузнавање, како и начи-
нот на работа на здравствената комисија. 

(2) Во случај кога упатеното лице на здравствените 
прегледи нема да ги постигне потребните резултати, Ко-
мисијата дополнително го вклучува следното лице од 
изготвената ранг листа од член 10 од овој правилник.  

(3) Комисискиот наод издаден од Здравствената ко-
мисија од став (1) на овој член, се доставува до Коми-
сијата. 

Член 17 
Ако двајца или повеќе кандидати за полициски 

службеник, односно за овластено службено лице за 
безбедност и контраразузнавање имаат еднаков број на 
бодови, Комисијата ги повикува на дополнително ин-
тервју.  

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР 
НА ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

СТРУЧНИ ИЛИ ГРАЃАНСКИ РАБОТИ 
 

Член 18 
(1) Изборот на овластено службено лице за врше-

ње стручни или граѓански работи се врши врз основа 
на јавен оглас, распишан од страна на Министерс-
твото, кој ги содржи податоците од член 5 став (2) 
од овој правилник, освен напомените од алинеите 
10, 11 и 12. 

(2) Јавниот оглас, покрај податоците од став (1) на 
овој член, ги содржи и следните напомени: 

- напомена дека во селекцијата на избор, по извр-
шената административна проверка се врши писмено 
тестирање (стручен испит, општообразовен тест), 
психолошки тест, интервју и здравствени прегледи и 

- напомена дека по спроведената постапка за се-
лекција, избраните кандидати за овластени службени 
лица за вршење стручни или граѓански работи склу-
чуваат соодветен договор за вработување, согласно 
закон. 

 
Член 19 

(1) Заинтересираните лица, по објавениот оглас од 
член 18 став (1) од овој правилник доставуваат пријава 
за кандидат за овластено службено лице за вршење 
стручни или граѓански работи, во местото определено 
за пријавување во јавниот оглас или по пошта. 

(2) Пријавата од став (1) на овој член се поднесува 
во писмена форма и содржи податоци согласно член 6 
став (2) од овој правилник, освен алинеја 4. 

(3) Кон пријавата се приложуваат и докази за ис-
полнетоста на условите од член 6 став (3) од овој пра-
вилник. 

 
Член 20 

(1) Постапката на селекција започнува со админи-
стративната проверка, утврдена во член 12 од овој пра-
вилник. 

(2) Селекцијата на кандидатите за кои со админи-
стративната постапка е утврдена уредна документаци-
ја, се врши врз основа на кумулативно бодирање по 
следните основи:  

- постигнат успех во образованието, 
- писмено тестирање; 
- психолошко тестирање и 
- интервју. 
(3) Постапката на селекција завршува со здравстве-

ни прегледи. 
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Член 21 
Во случај кога во текот на постапката за селекција 

кандидатот доброволно ќе се откаже од нејзино пона-
тамошно спроведување, Комисијата ќе му ги врати до-
казите од член 6 став (3) од овој правилник, врз основа 
на претходно поднесено барање. 

 
Член 22 

Бодирањето од член 20 став (2) од овој правилник 
се врши на следниот начин: 

- просечна оценка за успех во образованието – 10 
бодови, 

- резултати од писмено тестирање – 50 бодови 
(стручен испит – 30 бодови, општообразовен испит – 
20 бодови), 

- резултати од психолошко тестирање – 20 бодови и 
- резултати од интервју – 20 бодови. 
 

Член 23 
Известувањето за местото и времето на спроведува-

ње на секоја од фазите од постапката за селекција се 
врши преку надлежната организациска единица на Ми-
нистерството според живеалиштето на кандидатот. 

 
Член 24 

(1) Писменото тестирање од член 20 став (2) алине-
ја 2 од овој правилник опфаќа: стручен испит и општо-
образовен испит. 

(2) Писменото тестирање се врши истовремено во 
сите определени места, на посебно изготвени тестови 
со соодветна заштита за анонимност при нивното бо-
дирање.  

 
Член 25 

Психолошкиот тест од член 20 став (2) алинеја 3 од 
овој правилник се спроведува во вид на писмено тести-
рање од страна на Комисијата или стручни лица кои 
таа ќе ги определи, во сите определени места.  

 
Член 26 

Интервјуто од член 20 став (2) алинеја 4 од овој 
правилник се спроведува со секое лице поединечно во 
организациската единица во која е предвидено работ-
ното место за коешто кандидатот конкурирал, од стра-
на на Комисијата или стручни лица кои таа ќе ги опре-
дели. 

 
Член 27 

(1) По извршеното бодирање Комисијата изготвува 
ранг листа на кандидати. 

(2) Најдобро рангираните кандидати согласно бро-
јот на извршители предвиден во јавниот оглас од член 
18 од овој правилник ќе бидат упатени на здравствени 
прегледи што се вршат од страна на Здравствената ко-
мисија од член 16 од овој правилник, согласно пропи-
сите за здравствените и психофизичките способности 
што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен 
однос во Министерството, начинот на нивно утврдува-
ње, начинот на контрола на здравствените и психофи-
зичките способности на овластените службени лица за 

вршење стручни или граѓански работи и на овластени-
те службени лица за безбедност и контраразузнавање, 
како и начинот на работа на здравствената комисија. 

 
Член 28 

Во случај кога упатеното лице на здравствените 
прегледи нема да ги постигне потребните резултати, Ко-
мисијата дополнително го вклучува следното лице од 
изготвената ранг листа од член 27 од овој правилник. 

 
Член 29 

Ако двајца или повеќе кандидати за овластено 
службено лице за вршење на стручни или граѓански ра-
боти имаат еднаков број на бодови, Комисијата ги по-
викува на дополнително интервју.  

 
IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

(1) Избраните и неизбраните кандидати за заснова-
ње работен однос во Министерството се известуваат за 
направениот избор. 

(2) Неизбраниот кандидат се известува и за тоа кој 
кадидат е избран и му се враќаат сите документи што 
ги доставил како доказ за исполнување на бараните ус-
лови. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 31 

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

 
Бр.14.1-63611/1                          Министер 

2 октомври 2009 година       за внатрешни работи, 
      Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

______________ 
2495. 

Врз основа на член 161 став 1 алинеја 4 од Законот 
за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.92/09) министерот за внатрешни рабо-
ти донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА  

ПОЛИЦАЕЦ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката и на-

чинот на работа на комисијата за избор на кандидат за 
полицаец.  

 
Член 2 

(1) Избор на кандидат за полицаец се врши врз ос-
нова на јавен оглас, распишан од страна на Министерс-
твото за внатрешни работи (во натамошниот текст: 
Министерството) преку Секторот за правни работи и 
управување со човечки ресурси. 
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(2) Јавниот оглас од ставот (1) на овој член содржи: 
- правен основ за негово објавување; 
- назив на органот за чии потреби се објавува; 
- назив на работното место што се огласува; 
- број на слободни места (извршители) за кои се 

распишува огласот; 
-  општи и посебни услови за работното место; 
- докази за исполнување на потребните услови за 

работното место, во оригинал или копија заверена на 
нотар; 

- адреса и место за пријавување; 
- рок за пријавување и напомена дека ненавремена-

та и непотполна документација нема да се разгледува; 
- напомена дека потребната документација од чле-

нот 3 став (3) на овој правилник се поднесува секој ра-
ботен ден во определениот рок, во текот на работното 
време; 

- напомена дека при поднесување на пријавата се 
потпишува изјава за доброволно пристапување на се-
лекција за избор на кандидат за полицаец со немож-
ност за барање на оштета од Министерството во случај 
на повреда за време на спроведување на постапката за 
селекција; 

- напомена дека по извршената административна 
проверка се врши писмено тестирање (пишување есеј, 
општообразовен тест и психолошки тест), проверка на 
моторички способности, интервју и здравствени прег-
леди; 

- напомена дека по спроведената постапка за селек-
ција, избраните кандидати за полицаец склучуваат до-
говор за основна обука за полицаец;   

- напомена дека на основна обука за полицаец се 
упатуваат за 10% поголем број од бројот на слободни 
места за кои е распишан овој оглас; 

- напомена дека договор за вработување за огласе-
ното работно место – полицаец се склучува со канди-
дат за полицаец кој ја завршил основната обука за по-
лицаец и кој врз основа на постигнатите резултати со-
одветно е внесен во ранг листата. 

 
Член 3 

(1) Заинтересираните лица, по објавениот оглас од 
членот 2 став (1) од овој правилник доставуваат прија-
ва за кандидат за полицаец (во натамошниот текст: 
пријава) во определеното место за пријавување или по 
пошта. 

(2) Пријавата од ставот (1) на овој член се поднесу-
ва во писмена форма и содржи податоци за: 

-  јавниот оглас; 
- лицето кое се пријавува; 
- пропишаните услови кои е потребно да ги испол-

нува; 
- изјавата од членот 2 став (2) алинеја 10 од овој 

правилник и 
- постигнатите резултати од спроведената постапка 

за селекција. 
(3) Кон пријавата се приложуваат и следните докази: 
- уверение за државјанство; 

- извод од матична книга на родени и 
- диплома за завршено четиригодишно средно обра-

зование. 
 

Член 4 
(1) Врз основа на поднесените пријави Комисијата 

за избор на кандидат за полицаец (во натамошниот 
текст: Комисија) спроведува постапка за селекција.  

(2) При спроведувањето на постапката за селекција 
Комисијата користи административно-техничка поддр-
шка од Секторот за управување со човечки ресурси во 
Бирото за јавна безбедност и секторите за внатрешни 
работи, а по потреба вклучува и стручни лица од Ми-
нистерството (во натамошниот текст: стручни лица). 

 
Член 5 

(1) Комисијата ги врши следните активности: 
- спроведува постапка за селекција; 
- ја координира работата на лицата од членот 5 став 

(2) од овој правилник и дава конкретни насоки за нив-
но постапување; 

- ги определува местото и времето за спроведување 
на секоја фаза од постапката за селекција и за тоа на-
времено ги известува пријавените лица; 

- утврдува ранг листа на кандидати за полицаец; 
- изготвува записник за спроведената постапка за 

селекција и 
- одговара по доставени поднесоци од пријавените 

лица во врска со постапката за селекција. 
(2) Ранг листата и записникот од ставот 1 на овој 

член Комисијата ги доставува до министерот за вна-
трешни работи (во натамошниот текст: министерот). 

 
Член 6 

При спроведување на постапката за селекција на 
пријавените лица им се овозможува под еднакви усло-
ви да ги демонстрираат своите способности, независно 
од полот, расата, бојата на кожата, националното и со-
цијалното потекло, верското уверување и имотната и 
општествената положба. 

 
Член 7 

Личните податоци на пријавените лица при спрове-
дување на постапката за селекција се обработуваат сог-
ласно прописите за заштита на личните податоци. 

 
Член 8 

Постапката за селекција се спроведува во следниве 
фази: 

- административна проверка на поднесената доку-
ментација (во натамошниот текст: административна 
проверка); 

- писмено тестирање; 
- проверка на моторички способности; 
- интервју и 
- здравствени прегледи. 
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Член  9 
Во случај кога во текот на постапката за селекција 

пријавеното лице доброволно ќе се откаже од нејзино 
понатамошно спроведување, Комисијата ќе му ги вра-
ти доказите од членот 3 став (3) од овој правилник, врз 
основа на претходно поднесено барање. 

 
Член 10 

При спроведувањето на секоја фаза од постапката 
за селекција, освен за фазите: административна провер-
ка и здравствените прегледи,  се врши бодирање на по-
стигнатите резултати за секое лице. 

 
Член 11 

По завршување на секоја фаза во постапката за се-
лекција врз основа на постигнатите резултати на лица-
та, Комисијата изготвува ранг листа со која се утврдува 
кои од лицата ќе продолжат во постапката за селекција, 
односно кои од лицата ќе бидат вклучени во следната 
фаза од постапката. 

 
Член 12 

Известувањето за местото и времето на спроведува-
ње на секоја од фазите од постапката за селекција се вр-
ши преку надлежната организациска единица на Мини-
стерството според живеалиштето на пријавеното лице. 

 
Член 13 

При спроведување на првата фаза од постапката за 
селекција - административна проверка, се врши утвр-
дување на навременоста и потполноста на поднесената 
документација, како и исполнетоста на пропишаните 
услови наведени во огласот (во натамошниот текст: 
уредна документација). 

 
Член 14 

(1) Писменото тестирање, како втора фаза од по-
стапката за селекција се спроведува само во однос на 
оние лица за кои во првата фаза е утврдена уредна до-
кументација согласно членот 13 од овој правилник. 

(2) Писменото тестирање опфаќа: есеј, општообра-
зовен тест и психолошки тест. 

(3) Писменото тестирање се врши истовремено во 
сите определени места, на посебно изготвени тестови 
со соодветна заштита за анонимност при нивното боди-
рање.  

(4) По извршеното анонимно бодирање од ставот 3 
на овој член, Комисијата ги утврдува постигнатите ре-
зултати, односно бодовите, за секое лице поединечно. 

 
Член 15 

(1) Проверка на моторичките способности, како 
трета фаза од постапката за селекција, се врши во Цен-
тарот за обука во Бирото за јавна безбедност (во ната-
мошниот текст: Центар за обука) од страна на стручни-
те лица од членот 5 став (2) од овој правилник, по прет-
ходно утврден распоред од страна на Комисијата. 

(2) Проверката од ставот (1) на овој член се врши во 
присуство на лекар од Министерството. 

 
Член 16 

Интервјуто во постапката за селекција се спроведу-
ва со секое лице поединечно во Центарот за обука од 
страна на Комисијата или стручни лица кои таа ќе ги 
определи. 

 
Член 17 

Ако двe или повеќе лица имаат еднаков број на бодо-
ви, Комисијата ги повикува на дополнително интервју. 

 
Член 18 

(1) Здравствените прегледи, како последна фаза од 
постапката за селекција, се вршат од страна на Здрав-
ствена комисија формирана од министерот согласно 
прописите за здравствените и психофозичките способ-
ности што треба да ги исполнува лицето кое заснова 
работен однос во Полицијата, начинот на нивно утвр-
дување и начинот на контрола на здравствената и пси-
хофизичката способност на полициските службеници.  

(2) На здравствени прегледи од ставот (1) на овој 
член, Комисијата упатува за 10% поголем број на лица 
сметано од бројот на извршители утврдени во јавниот 
оглас. 

(3) Во случај кога упатеното лице на здравствените 
прегледи нема да ги постигне потребните резултати, 
Комисијата дополнително го вклучува следното лице 
од изготвената ранг листа од членот 9 став (2) од овој 
правилник.  

(4) Комисискиот наод издаден од Здравствената ко-
мисија од ставот (1) на овој член, се доставува до Ко-
мисијата. 

 
Член 19 

По спроведување на постапката за селекција, Коми-
сијата врши избор на кадидати за полицаец и за тоа со-
ставува записник, кој го доставува до министерот.  

 
Член 20 

(1) Комисијата писмено ги известува избраните и 
неизбраните лица за направениот избор. 

(2) Со известувањето од ставот (1) на овој член, Ко-
мисијата го известува неизбраното лице дека не е из-
брано и кое лице е избрано и му ги враќа сите докумен-
ти што ги доставил како доказ за исполнување на бара-
ните услови.  

 
Член 21 

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

 
  Бр.14.1-63612/1                  Министер 

2 октомври 2009 година        за внатрешни работи, 
     Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

2496. 
Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 39/06 и 89/08), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски расте-
нија во 

 
НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА 

 
Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти: 
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         Бр. 18-11103 
3 септември 2009 година                                Директор, 
           Скопје                        м-р Менсур Камбери, с.р. 

_____________________ 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2497. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за безбед-

ност во снабдувањето со крв („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.110/07) министерот за здрав-
ство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО МУ СЕ 
ДАВААТ НА ДАРИТЕЛОТ НА КРВ ВО ВРСКА СО 
ДАРУВАЊЕТО НА КРВ, ВИДОТ НА ИНФОРМА-
ЦИИТЕ ШТО СЕ БАРААТ ОД ДАРИТЕЛОТ НА 
КРВ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПОДОБНОСТ НА  ДА-
РИТЕЛОТ НА КРВ, ДРУГИ МЕРКИ ВО ВРСКА 
СО ДАРУВАЊЕТО НА КРВ ОД ИНТЕРЕС ЗА ДА-
РИТЕЛОТ НА КРВ, КАКО И ОБРАЗЕЦОТ И СО-
ДРЖИНАТА НА ПИСМЕНАТА СОГЛАСНОСТ 
НА ДАРИТЕЛОТ НА КРВ ЗА ДАРУВАЊЕ НА КРВ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат видот на инфор-
мациите што му се даваат на дарителот на крв во врска 
со дарувањето на крв, видот на информациите што се 
бараат од дарителот на крв, критериумите за подобност 
на  дарителот на крв, други мерки во врска со дарува-
њето на крв од интерес за дарителот на крв, како и 
образецот и содржината на писмената согласност на 
дарителот на крв за дарување на крв. 

 
Член 2 

Пред отпочнување на постапката за дарување на 
крв, од страна на доктор по медицина - специјалист 
трансфузиолог од Установата за трансфузиона медици-
на на дарителот на крв му се даваат следните информа-
ции во врска со дарувањето на крв: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) зошто се организира доброволно дарување на 

крв: крвта не може да се произведе на вештачки начин, 
единствен извор е човекот-дарител на крв, 

2) доброволноста во дарувањето на крв: лице кое 
дарува крв, плазма или клетки по своја сопствена воља 
и не добива никаков надоместок за тоа, 

3) целта на дарувањето на крв: обезбедување добро-
волно дарување на крв при што не се нарушува здрав-
јето на дарителот на крв и обезбедување на безбедна 
крв за  примателот на крвта, 

4) дарувањето на крв не е штетно: организмот на 
здрава возрасна индивидуа со телесна тежина  од 55 
килограми има повеќе од 4,5 литри крв. Просечно кр-
вта чини 12% од телесната тежина. Губење крв до 15%  
се поднесува без било какви  негативни здравствени 
последици. Со давање 450 ml крв се губи 10% од  вкуп-
ната количина на крв што не е штетно по здравјето, 

5) кој може да дарува крв: лица во добра здравстве-
на состојба на возраст од 18 до 65 години, со телесна 
тежина над 55 килограми, пропорционална висина, кр-
вен притисок меѓу 90-180 мм Хг и хемоглобин 135 
г/лит. (за мажи), односно 125 г/лит. (за жени) , 

6) што треба да направи  дарителот на крв пред  да-
рување на крв: да зема храна која не содржи маснотии, 
да се пијат повеќе безалкохолни течности, да се биде 
одморен,  

7) колку трае  постапката на дарување на крв: дару-
вањето на крв трае од 8 до 12 минути. Дарителот по да-
рувањето треба да се одмори 5 до10 минути, да се осве-
жи со безалкохолен пијалок и лесна храна која ја доби-
ва од службата за трансфузиона медицина каде ја дару-
вал крвта и под надзор на медицински персонал, 
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8) каде и кога може да се дарува крв: места каде 
има организирано акции за дарување на крв, објавени 
на интернет страната и во  Установата за трансфузиона 
медицина, 

9) каде можат да се добијат информации за дарува-
ње на крв: телефонски броеви и интернет страната на 
Установата за трансфузиона медицина, 

10) зошто пред  секое дарување на крв се пополнува 
прашалник: прашалникот содржи важни информации 
поврзани со здравствената состојба и стилот на живее-
ње на потенцијалниот дарител на крв кои се важни за 
одлучување дали тој може да дарува крв, 

11) зошто дарителите на крв треба да ја прифатат 
лекарската одлука да не даруваат крв: постои мал број 
дарители на крв кои поради здравствени  причини се 
исклучуваат од дарувањето на крв. Тие дарители на крв 
треба да ја прифатат одлуката на докторот на медици-
на-специјалист трансфузиолог да не даруваат (времено 
или трајно), бидејќи тоа е заради заштита на нивното 
здравје, но и на здравјето на примателот на крв,  

12) зошто даруваната крв се тестира: секоја единица 
крв се испитува за присуство на причинители на заразни 
болести кои може да се пренесат преку крвта. Крвта не 
смее да се издаде сé додека не се добијат негативни ре-
зултати, што ја гарантира безбедноста на крвта, 

13) временскиот период во кој се надополнува да-
руваната крв: во првите 24 часа се надополнува течни-
от дел-плазмата и нејзините состојки (леукоцити, тром-
боцити). Еритроцитите (црвените крвни клетки) се на-
дополнуваат во тек на четири до шест недели. Губито-
кот на железо се надополнува за еден до два месеци по 
дарувањето на крвта. Мажите можат да повторно да да-
руваат крв најмалку по истекот на три месеци од дару-
вањето на крвта, а жените по истекот на четири месеци 
од дарувањето на крвта,  

14) податоците добиени во постапката на дарување 
на крв се доверливи, а Установата за трансфузиона ме-
дицина има обврска за чувување на добиените инфор-
мации, 

15) дарителот на крв треба да одговори на праша-
њата содржани во прашалникот пропишан со овој пра-
вилник, и 

16) информација дека дарителот на крв треба да да-
де писмена потпишана согласност за дарување на крв  
пред секое дарување на крв. 

 
Член 3 

Од дарителот на крв од страна на доктор по меди-
цина - специјалист трансфузиолог од Установата за 
трансфузиона медицина се бараат податоци за лична 
идентификација, како и информации во врска со него-
вата здравствена состојба и историја за минатите забо-
лувања во писмена форма на прашалник, кој е даден во 
Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 4 

На дарителот на крв му се даваат информации за 
критериумите за подобност и други мерки во врска со 
дарувањето на крв од интерес за дарителот на крв од 
страна на доктор по медицина - специјалист трансфу-

зиолог од Установата за трансфузиона медицина сог-
ласно одредбите од овој правилник и од Правилникот 
за поблиските критериуми, како и постапката за проце-
на и тестирање на дарителот на крв. 

Информациите за другите мерки од став 1 на овој 
член се информацијата за вршење на претходен физи-
кален преглед, за тестирање на жолтица Б и Ц, 
ХИВ/СИДА, сифилис и други тестови потребни за 
обезбедување на сигурна крв, за соопштување на ре-
зултатот од тестирањето во доверливост во случај да е 
позитивен и дека истиот ќе биде пријавен согласно За-
конот за заштита на населението од заразни болести и 
можноста во период од 24 часа од дарувањето на крвта 
да се информира Институтот за трансфузиона медици-
на за одлуката даруваната крв да не биде употребена за 
лекување. 

 
Член 5 

Дарителот на крв по добиените информации за по-
стапката за дарување на крв дава писмена согласност 
дека бил информиран и ја разбрал постапката и добро-
волно се согласил за нејзино изведување. 

Писмената согласност од став 1 на овој член се да-
ва на Образец број 1, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Образецот од став 2 на овој член е дел од прашал-
никот за дарителот на крв.   

Писмената согласност на дарителот на крв од став 1 
на овој член го содржи следниот текст:  

„Јас (со место за улица, број и место на постојано 
живеење) потврдувам дека бев информиран/а дека: 

1) дарувањето на крв е доброволен чин, без присила 
и надомест, 

2) дарувањето на крв/крвни компоненти е медицин-
ска постапка и дека со доброволното дарување на крв 
ги прифаќам можните ризици,  

3) мојата крв ќе биде тестирана на жолтица Б и Ц, 
ХИВ/СИДА, сифилис и други тестови потребни за 
обезбедување на сигурна крв, 

4) во случај резултатот од тестирањето да е позити-
вен, се согласувам да ми биде соопштен во доверли-
вост. Истиот ќе биде пријавен согласно Законот за за-
штита на населението од заразни болести, 

5) се обврзувам да го информирам Институтот за 
трансфузиона медицина, во период од 24 часа, доколку 
после дарувањето на крвта одлучам мојата крв да не 
биде употребена за лекување. 

Потврдувам дека ја разбрав постапката за дарување 
на крв и согласен/а сум доброволно да дарувам крв, со 
место за име и презиме на дарителот на крв со своера-
чен потпис и дата на дарување на крвта.“                

 
Член 6 

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

 
   Бр. 10-7728/1 

25 септември 2009 година                   Министер, 
       Скопје                               д-р Бујар Османи, с.р. 
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2498. 
Врз основа на член 12 став 6 од Законот за безбед-

ност во снабдувањето со крв („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.110/07), министерот за здрав-
ство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, КАКО И ПО-
СТАПКАТА ЗА ПРОЦЕНА И ТЕСТИРАЊЕ НА ДА-
РИТЕЛОТ НА КРВ ИЛИ КРВНИ КОМПОНЕНТИ 
ВО СОГЛАСНОСТ СО НАЧЕЛАТА НА ДОБРАТА  

ТРАНСФУЗИОНА ПРАКСА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми, како и постапката за процена и тестирање на 
дарителот на крв или крвни компоненти во согласност 
со начелата на Добрата трансфузиона пракса. 

 
Член 2 

Крв може да дарува лице кое е на возраст од 18 до 
65 години, со телесна тежина над 50 кг, чија што телес-
на температура е пониска од 37 °С, со пулс од 50 до 
100 отчукувања на срцето во една минута, крвен при-
тисок кој се движи во рамките на  90-180 / 50-110 mm 
Hg. Вредноста на хемоглобинот треба да изнесува > 
135 g/L за мажи, односно > 125 g/L за жени измерен со 
хемоглобинометар, додека со помош на бакар сулфатот 
вредноста на хемоглобинот да е > 1055 за мажи, однос-
но > 1053 за жени; вредноста на хематокритот да изне-
сува > 0.40 за мажи, односно > 0.38 за жени.  

Крв може да дарува и лице под 18 години само со 
дозвола од родителите или законскиот застапник од-
носно старателот, како и  жена шест месеци по породу-
вање или абортус, ако ги исполнува другите критериу-
ми од став 1 на овој член. 

 
Член 3 

Дарител на крв или крвни компоненти (во ната-
мошниот текст: дарител на крв) може повторно да да-
рува крв ако интервалот помеѓу две дарувања на крв 
изнесува три месеци за мажи, односно четири месеци  
за жени. 

 
Член 4 

Во постапката за процена на дарителот на крв која 
ја врши доктор на медицина- специјалист по трансфу-
зиологија, дарителот на крв трајно ќе се одбие од дару-
вањето на крв ако боледува од: 

1) Малигни болести, освен кај дарители на крв со 
неинвазивен канцер на цервикс и успешно спроведена 
терапија; 

2) Creutzfeldt-Jacobs (болест на кравјо лудило) или 
друга прионска болест или лица кои биле претходно 
третирани со екстракт на хумана хипофиза, биле при-
матели на dura mater или рожница, или лица кај кои по-
стои фамилијарен ризик од Creutzfeldt-Jacobs; 

3) Шекерна болест ако е на инсулинска терапија; 
4) Кардиоваскуларни болести: срцева болест, осо-

бено коронарна болест, angina pectoris, тешка срцева 
аритмија, церебро-васкуларна болест, артериска тром-
боза или рекурентна венска тромбоза;  

5) Заразни болести: Q треска, бруцелоза, бабезиоза, 
лајшманиоза; 

6) Употреба на наркотици - каква било историја на 
непрепишана употреба на дрога, вклучувајќи и стерои-
ди за боди-билдинг или хормони; 

7) Доцните компликации од ревматска треска; 
8) Пациенти со историја за ресекција на желудник; 
9) Автоимуна болест - ако кај потенцијалниот дари-

тел на крв е зафатен повеќе од еден орган; 
10) Коагулопатии - потенцијални дарители на крв 

кои имаат историја на ненормално крварење и 
11) Носители на hepatitis B, hepatitis C, HIV-1/2, 

HTLV I/II. 
 

Член 5 
Во постапката за процена на дарителот на крв, 

освен во случаите од член 4 на овој правилник, дарите-
лот на крв, од страна на  докторот на медицина - специ-
јалист по трансфузиологија, со индивидуална процена, 
може да прифати или одбие од дарувањето на крв во 
зависност од основното заболување и од употребениот 
лек и тоа: 

1) Проскар, Propecia (финастерид), Accutane (син-
тетски облик на вит.А), Тегисон (Etretinat), Acitretin: 
заради изразито тератогениот ефект на овие лекови да-
рителот на крв трајно се одбива од дарување на крв; 

2) Хормон за раст од хипофиза заради опасност од 
CVD или vCVD дарителот на крв трајно се одбива од 
дарување на крв. Ако е рекомбинантен - не се одбива; 

3) Ретин – А – дарителот на крв се одбива од дару-
вање на крв во првите седум  дена; 

4) Цедиланид, Дигиталис, Дигитоксин - дарителот 
на крв трајно се одбива од дарување на крв; 

5) Кардиотоници и антиаритмици - дарителот на 
крв трајно се одбива од дарување на крв; 

6) Антихипертензиви:  Ca-блокатори, ACE-инхиби-
тори, β-блокери: ако лековите се користат за лекување 
на хипертензија дарителите на крв се прифаќаат за да-
рување на крв, а ако се користат за лекување на арит-
мија или angina pektoris дарителот на крв трајно се од-
бива од дарување на крв; 

7) Диуретици: дарителот на крв  се прифаќа за да-
рување на крв; 

8) Антикоагуланси: при терапија со хепарини -  дари-
телот на крв се одбива од дарување на крв или привреме-
но или трајно во зависност од природата на болеста; 

9) Plavix - 36 часа после последната доза дарителот 
на крв се прифаќа за дарување на крв;  

10) Аспирин: одлагање за три до пет дена, ако се 
даруваат тромбоцити се одлага дарувањето на крв до 
седум дена; 

11) Антиинфламаторни лекови, нестероидни анти-
ревматици, аналгетици: дарителот на крв се прифаќа за 
дарување на крв ако е неактивен артритот; 

12) Хормони: со орални контрацептиви дарителот 
на крв се прифаќа; со инсулин се одбива; со тироксин – 
дарителот на крв се прифаќа ако е во добра општа со-
стојба после седум дена од последната примена  доза; 

13) Антациди - дарителот на крв се прифаќа за да-
рување на крв;  

14) Антиеметици- дарителот на крв се прифаќа за 
дарување на крв ако немал симптоми на гадење и по-
враќање во последните 48 часа;  

15) Антидијароици - дарителот на крв се прифаќа за 
дарување на крв, ако немал проблеми последните 48 
часа; 

16) Антихелминтици: дарителот на крв се прифаќа 
за дарување на крв седум дена по завршување на тера-
пијата и ако е со добра општа состојба; 

17) Антихистаминици - се прифаќаат дарителите на 
крв за дарување на крв 48 часа после последната при-
мена доза; 
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18) Кортикостероиди: локално применети масти на 
мали површини кожа се прифаќаат дарителите на крв 
за дарување на крв; системска примена  значи одбива-
ње или одложување во зависност од состојбата (по 72 
часа после орална или интрамускулна примена, дозво-
лено е дарување на крв ако е примената интраартику-
ларна); 

19) Дезоксикортикостерон - трајно се одбиваат да-
рителите на крв за дарување на крв; 

20) Антабусе (за алкохолизам) - се одложува дару-
вањето на крв за седум дена; 

21) Антиконвулзиви:  се одбиваат дарителите на 
крв за дарување на крв; 

22) Хипнотици, лесни анксиолитици, антидепреси-
ви и седативи - дарителите на крв се прифаќаат за да-
рување на крв; 

23) Опијати, МАО инхибитори, невролептици – да-
рителите на крв се одбиваат за дарување на крв;  

24) Цитостатици (хемотерапија): дарителите на крв 
се одбиваат за дарување на крв;  

25) Антибиотици: 24 часа по прекинот на терапијата, 
ако е во добра општа состојба, или седум дена по интра-
мускулна или интравенска примена на антибиотикот се 
прифаќа дарителот на крв за дарување на крв и  

26) Ако жена примала Rho (D) Imunoglobulin - се 
одбива од дарување на крв до шест недели после поро-
дувањето. 

 
Член 6 

Процената на дарителот на крв се врши врз основа 
на анамнестички податоци земени од дарителот на крв 
во писмена форма, на прашалник за дарителот на крв, 
од страна на докторот на медицина- специјалист по 
трансфузиологија пропишан со Правилникот за видот 
на информациите што му се даваат на дарителот на крв 
во врска со дарувањето на крв, видот на информациите 
што се бараат од дарителот на крв, критериумите за по-
добност на  дарителот на крв, други мерки во врска со 
дарувањето на крв од интерес за дарителот на крв, како 
и образецот и содржината на писмената согласност на 
дарителот на крв за дарување на крв и општ физикален 
преглед со мерење на крвниот притисок и пулсот и ау-
скултација на срцето на дарителот на крв. 

 
Член 7 

Ако врз основа на анамнестичките податоци добие-
ни од дарителот на крв се добие информација за посто-
ење болест или состојба која може да влијае на дарува-
њето на крв, тогаш докторот на медицина - специјалист 
по трансфузиологија врши процена на подобноста на 
дарителот на крв и тоа во случај на постоење на: 

1) Алергија - потенцијалниот дарител на крв со до-
кументирана историја за анафилакса не треба да дарува 
крв; 

2) Автоимуна болест - ако кај потенцијалниот дари-
тел на крв е зафатен повеќе од еден орган, таа состојба 
води кон трајно одбивање на дарување на крв; 

3) Бета-таласемија - хетерозиготни носители на бе-
та-таласемичен ген може да бидат дарители на крв, ако 
се во добра општа состојба и со ниво на хемоглобин во 
нормални граници; 

4) Бронхитис - потенцијалниот дарител на крв со 
знаци на тежок хроничен бронхит не се прифаќа за да-
рување на крв; 

5) Настинка (common cold) - потенцијалниот дари-
тел на крв може да се прифати за дарител на крв во за-
висност од општата состојбата; 

6) Заразни болести- после прележана заразна болест 
дарителот на крв може да дарува крв најмалку две неде-
ли по престанокот на симптомите. Ако дарителот на крв 
имал контакт со лице кое боледува од заразна болест, 
периодот на одложување треба да биде еднаков на пери-
одот на инкубацијата. За сифилис привременото одло-
жување е една година од датумот на потврденото изле-
кување. За бруцелоза одбивањето е најмалку две години 
од потполното оздравување. Ако дадената крв се кори-
сти исклучиво за фракционирање на плазмата, установа-
та за трансфузиона медицина може да не го земе во 
предвид тестирањето и периодот на одбивање; 

7) Кај синдром на СИДА /ХИВ инфекција - сите да-
рители на крв треба да добијат точни и најнови инфор-
мации за преносот на ХИВ/СИДА и сите кои практику-
ваат несигурен секс или други видови ризично однесу-
вање треба сами да се исклучат од дарување на крв. 
Крвта и крвните компоненти со повторено позитивен 
тест за ХИВ антитела, не се даваат за тераписки цели, а 
дарителите на крв се известуваат за резултатот. Сексу-
алните партнери на лица кои се ХИВ позитивни, се од-
биваат од дарување, а поранешните сексуални партне-
ри на вакви лица можат да се прифатат за дарување на 
крв по една година од последниот сексуален контакт; 

8) Медицинскиот персонал кој доаѓа во директен 
контакт со болните од хепатит се прифаќа за дарување 
на крв, под услов да не биле изложени на инакулациска 
повреда или повреда на слузниците, а ако дошле во 
контакт  дарувањето на крвта се одлага за 12 месеци; 

9) Носители на HBV, HCV - сите дарители на крв 
треба да добијат точни и најнови информации за пре-
носот на HBV, HCV, така што оние кои практикуваат 
несигурен секс или други видови ризично однесување 
сами треба да се исклучат од дарување на крв. Лица со 
анамнеза за преболена жолтица или хепатит можат да 
се прифатат како дарители на крв, под услов да имаат 
потврден негативен тест на HBsAg и anti-HCV. Лицата 
чија крв е позитивна на присаство на HBsAg и anti-
HCV, се исклучуваат од дарување на крв. Присаството 
на anti-HBs не е причина за одбивање. Сексуалните 
партнери на лица позитивни на вирусен хепатит или 
кои примиле трансфузија на крв, се одбиваат од дару-
вање на крв во период од 12 месеци, а поранешните се-
ксуални партнери на вакви лица можат да се прифатат 
по една година од последниот сексуален контакт. Трај-
но се исклучуваат дарителите на крв од понатамошно 
дарување и покрај тоа што мерките се негативни, ако 
се изрази основано сомнение дека заразиле најмалку 
двајца болни со хепатит пренесен преку трансфузија и 
дарителите со потврден и преку трансфузија пренесен 
хепатит кај примателот; 
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10) Бубрежни болести - пет години по комплетното 
оздравување од акутен гломерулонефрит; 

11) Маларија - лица со историја на маларија можат 
да даруваат крв три години по престанувањето на леку-
вањето и отсуството на симптоми; кај асимптоматски 
посетители на ендемични области -после шест месеци 
од напуштањето на ендемичната област ако е негати-
вен имунолошкиот или молекуларниот геномски тест и 

12) Болеста на Вест Нил вирус (WNV) - 28 дена по 
напуштање на областа  каде има пренесување на виру-
сот на луѓе. 

Освен во случаите од став 1 на овој член, индиви-
дуална процена за подобноста на дарителот на крв за 
дарување на крв се спроведува и во случаи на спрове-
дена профилактичка имунизација: 

1) За вакцина со мртви бактерии против колера, ти-
фус, капсуларна полисахаридна вакцина за паратифус; 
вакцина со инактивирани вируси на Poliomyelitis 
(inеkcija), influenza и токсоиди - дифтерија, тетанус - 
дарителот на крв може да  дарува крв ако се чувствува 
добро; 

2) За вакцина со атенуирани бактерии и вируси на 
BCG, жолта треска, рубеола, сипаници, poliomyelitis (per 
os), заушки, жива атенуирана вакцина за тифус, жива 
атенуирана вакцина за колера - дарителот на крв може 
да дарува крв четири недели после вакцинирањето;  

3) За други вакцини - Hepatitis A, Hepatitis B, 
Rabies, tick-borne енцефалит дарителот на крв се при-
фака ако се чувствува добро, без изложување, а ако 
вакцинацијата се дава по  изложување, се одложува за 
една година; 

4) За серум од анимално потекло - дарувањето на 
крв се одложува за три месеци од примањето на серу-
мот од животинско потекло и  

5) За вакцинација од енцефалитис - нема одложува-
ње на дарување на крв ако е добра состојбата и ако не-
ма изложување.  

 
Член 8 

Ако врз основа на анамнестичките податоци добие-
ни од дарителот на крв се добие информација за посто-
ење на состојба која може да влијае на дарувањето на 
крв, тогаш докторот- специјалист по трансфузиологија 
врши процена на дарителот на крв и привремено го од-
бива дарителот на крв од дарување на крв при постое-
ње на: 

1) Ендоскопија со биопсија (користење на флекси-
билни инструменти), инокулациона повреда, акупун-
ктура, тетовирање или пирсинг на тело, испрскување 
на мукозите со крв, ткиво или клеточен трансплантат 
од човечко потекло - дарувањето се одложува за шест 
месеци или за четири месеци со негативен NAT тест за 
хепатитис C; 

2) Трансфузија на крвни компоненти – дарувањето 
се одложува за 6 месеци или за четири  месеци со нега-
тивен NAT тест за хепатитис C. При инјекција на ери-
троцити како дел од дозволена имунизациска програма 
потребна е клиничка процена; 

3) Епилепсија - три години по прекинот на терапи-
јата и во тој период дарителот на крв да е без напади; 

4) Телесна температура >38° С - две недели по пов-
лекување на симптомите; 

5) Остеомиелит –две  години по оздравување на да-
рителот на крв; 

6) Реуматска треска - две години по нападот, без 
знаци за хронична болест на срцето. Доцните компли-
кации се причина за трајно одбивање; 

7) Оперативни зафати - голема хирургија: генерал-
но шест месеци  од  операцијата. Пациенти со историја 
за ресекција на желудник, се одбиваат трајно од дару-
вање на крв;  

8) Туберкулоза, бруцелоза- две години по оздраву-
вањето; 

9) Тропски болести -  шест месеци по враќање од 
тропските предели, ако немале треска или знаци за бо-
лест; 

10) Бременост- шест месеци по породување или 
прекинување на бременоста, освен во исклучителни 
околности и по процена на лекар; 

11) Мала хируршка интервенција- една недела од 
зафатот, ако нема компликации (вадење заб, полнење 
корен и сличен третман) и 

12) Дентален третман - мал третман од доктор -сто-
матолог или дентален хигиеничар, се одложува дарува-
њето на крв до следниот ден. 

Освен во случаите од став 1 на овој член, дарување-
то на крв  се одлага и при посебни епидемиолошки си-
туации (епидемија и др). 

 
Член 9 

Во постапката за процена на дарители за автологно 
дарување на крв од страна на докторот- специјалист по 
трансфузиологија се одлага дарувањето на крв кај лица  
со или со историја на хепатитис Б, освен за HbS Ag - 
негативни лица кои покажуваат дека се имуни, хепати-
тис Ц, ХИВ 1/2, HTLV I/II, активна бактериска инфек-
ција и сериозна срцева болест. 

 
Член 10 

Тестирање на дарителот на крв се врши со опреде-
лување на крвната група со паралелно определување на 
антигените и антителата во примерокот на крвта, со 
познати тест серуми и еритроцитерен антигенски па-
нел, во две средини и температура од +37°С, со научно 
прифатени методи, мануелно или автоматски.    

 
Член 11 

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

 
    Бр. 10-7729/1 

25 септември 2009 година                    Министер, 
       Скопје                       д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2499. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУ-
КА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

мени и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа на град Скопје, број 02-
1317/1, донесен од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на  28.07.2009 година. 

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

 
   Бр.10-13181/2 

28 септември 2009 година                     Министер, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 

____________ 
2500. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО 

 
1.Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа-Кратово, бр. 02-413, донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на  02.10.2009 година. 

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

 
  Бр. 10-13545/2 

19 октомври 2009 година                     Министер, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
2501. 

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/09), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИ-
СТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА  

ПОМОШ 
 

Член 1 
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за начинот на остварување и користење на правото 
на социјална парична помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 122/09). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
  Бр. 10-13926/1                       Министер за труд  

15 октомври 2009 година             и социјална политика, 
            Скопје                             Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
2502. 

Врз основа на член 67 од Законот за социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/09), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО НА ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за начинот на остварување на правото на постојана 
парична помош („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 122/09). 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
   Бр. 10-13927/2                        Министер за труд  

15 октомври 2009 година             и социјална политика, 
            Скопје                             Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2503. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Драчево 1 – Опш-
тина Кисела Вода. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востанове-
ниот катастар на недвижности од став 1 од ова реше-
ние, престанува да се применува катастарот на земјиш-
те за КО Драчево 1, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-16478/2  

20 октомври 2009 година                 Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА 
СОПСТВЕНОСТ 

2504. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за инду-

стриска сопственост („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 21/09), директорот на Државниот за-
вод за индустриска сопственост донесе 

 
Т А Р И Ф А 

НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

За трошоците во постапката за стекнување на пра-
вата од индустриска сопственост и трошоците за дава-
ње на информативни услуги се наплаќа надоместок 
според следната тарифа: 

 
Тарифна 
ставка Вид на услугата Износ во 

денари 
1 2 3 
I Патенти  

1.1 За уредување на пријавата во 
постапка на формално испиту-
вање 

500,00 

1.2 За уредување на пријавата во 
постапка за испитување на ус-
ловите за признавање 
- за пријава до 10 патентни ба-
рања 
- за секое наредно патентно ба-
рање 

 
 
 

1.000,00 
 

150,00 
 

1.3 За објавување на податоците 
за признат патент за првите 10 
години на важност 

1.500,00 

1.4 За објавување на податоците 
за признат патент за 20 години 
на важност 

3.000,00 

1.5 За објавување на податоци за 
издаден дополнителен серти-
фикат за заштита 

5.000,00 

1.6 За издавање исправа за приз-
нат патент 

1.000,00 

1.7 
 

За печатење на патентен спис - 
за една страница 
- за една страница цртеж 

500,00 
700,00 

1.8 За објавување на промена на 
податоци во регистрите 

500,00 

1.9 За извод од регистрите на За-
водот 

700,00 

1.10 За извештај од пребарувањето 
во патентните бази на подато-
ци по еднен зададен број на 
пријава или патент  

1.000,00 

1.11 За извештај од пребарувањето 
во патентните бази на податоци 
по една зададена хемиска фор-
мула или по едно зададено ге-
неричко име или име на фирма 

1.500,00 

1.12. За извештај од пребарувањето во 
патентните бази на податоци за 
барање до 5 подкласи од МКП 

2.500,00 

 
Напомена 1:  
Доколку пронајдувачот е и подносител на пријава-

та, висината на износот на Тарифните ставки 1.1 до 1.7 
се намалува за 50%.  

Напомена 2: 
Доколку барањето за извештај од пребарувањето е 

поднесено од страна на универзитетите, малите и сред-
ни претпријатија, висината на износот на Тарифните 
ставки 1.10, 1.11 и 1.12 се намалуваат за 50%. 

 
Напомена 3: 
Се ослободуваат од обврската за плаќање на надо-

мест за барање за извештај од пребарување од Тариф-
ните ставки 1.10, 1.11 и 1.12 невработените лица, сту-
дентите, пензионерите и инвалидите. 

 
Напомена 4: 
Се ослободуваат од обврската за плаќање на надо-

мест за барање за извештај од пребарување од Тариф-
ните ставки 1.10, 1.11 и 1.12 сите физички лица кои ќе 
поднесат пријава за пронајдок од областа на екологија-
та и заштитата на човековата околина. 

 
Напомена 5: 
Доколку текстот на пријавата и измените на пријава-

та во текот на испитувањето се поднесени во електрон-
ска форма (на пример на дискета), висината на износот 
на Тарифните ставки 1.1 до 1.7 се намалува за 30%. 

 
II. Индустриски дизајн  
2.1 За уредување на пријавата за 

индустриски дизајн постапка 
на формално испитување  

180,00 

2.2 За уредување на пријавата за 
индустриски дизајн- постапка 
за испитување на условите за 
признавање на правото за ин-
дустриски дизајн 

380,00 

2.3 За објавување на податоци од 
пријавата за индустриски ди-
зајн, за секој дизајн поединечно 

550,00 

2.4 За објавување во боја на пода-
тоците од пријавата за инду-
стриски дизајн, за секој дизајн 
поединечно 

1.200,00 

2.5 За објавување на податоци за 
признат индустриски дизајн, за 
секој дизајн поединечно 

550,00 

2.6 За објавување во боја на подато-
ци за признат индустриски ди-
зајн, за секој дизајн поединечно 

1.200,00 

2.7 За издавање на исправа за 
признат индустриски дизајн 

550,00 

2.8 За издавање на исправа за приз-
нат индустриски дизајн кај по-
веќекратна пријава: 
-првиот дизајн 
- за секој нареден дизајн од се-
ријата 

380,00 
150,00 

 

2.9 За објавување на промена на 
податоци во регистрите 

300,00 

2.10 За објавување на продолжува-
ње на важење на индустриски-
от дизајн 

300,00 

2.11 За извод од регистрите на За-
водот 

180,00 

2.12 За извод од регистрите кај по-
веќекратна пријава за секој ди-
зајн поединечно 

180,00 

2.13 За извештај од пребарувањето 
во базите на податоци, за едно 
барање 

900,00 
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III. Трговска марка  
3.1 За уредување на пријавата за 

трговска марка – постапка на 
формално испитување 

180,00 

3.2 За уредување на пријавата за 
трговска марка – постапка за 
испитување на условите за 
признавање на правото на тр-
говска марка 

380,00 

3.3 За објавување на податоци од 
пријавата за трговска марка, со 
едно барање до три класи;  
Ако списокот на производи и 
услуги содржи повеќе од три 
класи, за секоја нова класа 

750,00 
 
 

180,00 
 

3.4 За објавување на податоци за 
призната трговска марка;  
Ако списокот на производи и 
услуги содржи повеќе од три 
класи, за секоја над третата 

380,00 
 

180,00 
 

3.5 За објавување на изгледот на 
трговска марка во боја 

1.200,00 

3.6 За издавање на исправа за 
призната трговска марка 

380,00 

3.7 За објавување на продолжува-
њето на важењето на призната 
трговска марка 

300,00 

3.8 За објавување на промената на 
податоците во регистрите на 
Заводот 

300,00 

3.9 За извод од регистрите на За-
водот 

200,00 

3.10 За извештај од пребарувањето 
во базите на податоци за иден-
тични знаци во збор, со едно 
барање до три класи;  
Ако барањето содржи повеќе 
од три класи, за секоја наредна 
класа 

550,00 
130,00 

 

3.11 За извештај од пребарувањето 
во базите на податоци за слич-
ни знаци во збор, со едно бара-
ње до три класи; 
Ако барањето содржи повеќе 
од три класи, за секоја наредна 
класа 

750,00 
 
 
 

180,00 
 

3.12 За извештај од пребарувањето 
во базите на податоци за иден-
тични знаци во изглед, со едно 
барање до три класи;  
Ако барањето содржи повеќе 
од три класи, за секоја наредна 
класа 

750,00 
 
 

180,00 
 

3.13 За извештај од пребарувањето 
во базите на податоци за слич-
ни знаци во изглед, со едно ба-
рање до три класи; Ако бара-
њето содржи повеќе од три 
класи, за секоја наредна класа 

930,00 
 
 

180,00 
 

3.14 За извештај од пребарувањето 
во базите на податоци за иден-
тични комбинирани знаци во 
изглед и збор, со едно барање 
до три класи;  
Ако барањето содржи повеќе 
од три класи, за секоја наредна 
класа 

930,00 
 
 
 

180,00 
 

3.15 За извештај од пребарувањето во 
базите на податоци за слични 
комбинирани знаци во изглед и 
збор, со едно барање до три класи;  
Ако барањето содржи повеќе од 
три класи, за секоја наредна класа 

1.130,00 
 
 
 

180,00 
 

3.16 За извештај од пребарување во 
базите на податоци, по подно-
сител/ носител ( број на прија-
вата/ регистарски број, подато-
ци за изгледот на трговската 
марка и броеви на класи спо-
ред меѓународната класифика-
ција ) со едно барање кое содр-
жи до пет трговски марки; 
Ако извештајот содржи повеќе 
од пет за секоја наредна трговска 
марка, се плаќа дополнително 

600,00 
 

50,00 

IV. Заштита на географски нази-
ви и користење на заштите-
ните географски називи 

 

4.1 За уредување на пријавата за 
признавање право на користење 
на заштитениот географски назив 

150,00 

4.2 За уредување на пријавата за 
признавање на правото на ко-
ристење заштитениот географ-
ски назив – постапка за испи-
тување на условите 

300,00 

4.3 За објавување на податоците 
за овластен корисник 

600,00 

4.4 За објавување на промена на пода-
тоците во регистарот на Заводот 

250,00 

4.5 За објавување на податоци за 
продолжено право на овластен 
корисник 

250,00 

4.6 За извод од регистрите на Заводот 150,00 
4.7 За издавање исправа за приз-

наено право на овластен ко-
рисник 

300,00 

4.8 За извештај (информации) од 
пребарувањето во базите на 
податоци на Заводот за зашти-
тени географски називи и ов-
ластени корисници: 
- за определен географски назив 
- за податоци за овластени ко-
рисници на определен зашти-
тен географски назив 

300,00 
 

450,00 
 

V Публикации  
5.1 Цена на службено гласило на 

Заводот 
- за еден примерок на ЦД 

150,00 

5.2 За објава на оглас во службе-
ното гласило на Заводот, по 
1/16 страница 

300,00 

5.3 Изданија на Заводот на ЦД: 1 ЦД 150,00 
5.4 Технички услуги: 

- за копирана/печатена/страница 
- за електронски запис на дискета 
- за електронски запис на ЦД 

 
2,50 
25,00 
75,00 

VI Информативни услуги на 
 одделението за технолошко 

набљудување 

 

6.1 Обука за користење на базите 
на податоци-по лице 

750,00 

6.2 Пристап до патентните инфор-
мации во електронската биб-
лиотека на Заводот, на час 

45,00 
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6.3 Извештај од пребарувањето во 
странските комерцијални бази 
на патенти 

Дeнарска 
против-
вредност 

+ 30% 
6.4 Извештај од пребарувањето по 

зададена тема во патентните 
бази на податоци 

3.000,00 

6.5 Изработка на елаборат од тех-
нолошко набљудување 

15.000,0
0 

6.6 Извештај од пребарување (про-
изводители, саеми, семинари), 
по извештај 

750,00 

6.7 Извештај од пребарувањето на 
литература и списанија по од-
делни област 

750,00 

6.8 Периодичен извештај (на три 
или шест месеци), по зададена 
тема или име на фирма 

2.250,00 

6.9 За поднесување барање за из-
вештај и/или мислење за со-
стојбата на техниката преку 
Државниот завод за индустри-
ска сопственост на Република 
Македонија до Заводот за па-
тенти на Република Унгарија 

1.500,00 

   
VII Застапници во постапка за 

заштита на индустриска 
сопственост 

 

7.1 За полагање на посебен стручен 
испит на лица што ќе се зани-
маваат со застапување во по-
стапката за заштита на правата 
од индустриска сопственост 

6.250,00 

7.2 За полагање поправен стручен 
испит за застапници за зашти-
та на правата од индустриска 
сопственост 

1.500,00 

7.3 За објавување на промена на 
податоци во регистарот на за-
стапници 

150,00 

7.4 За објавување податоци при 
впишување во регистарот на 
застапници 

150,00 

 
Член 2 

Подносителот на пријавата (физичко или правно 
лице) или застапникот за стекнување на правото на па-
тент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на по-
текло и географска ознака како и физичко или правно 
лице кое бара информативни услуги ги плаќаат трошо-
ците од оваа тарифа на сметка на Заводот и тоа: 

- трошоците кои произлегуваат од правни акти из-
дадени во согласност со Законот за индустриска сопс-
твеност, се уплатуваат според рокот утврден во соод-
ветниот акт; 

- средствата на име трошоци за давање информативни 
услуги се уплатуваат при поднесување на барањето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа тарифа, 

престанува да важи Тарифата на Државниот завод за 
индустриска сопственост на Република Македонија бр. 
03-674/8 од 20 септември 2007 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 115/07). 

 
Член 4 

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од  Владата на Република Македонија. 

 
    Бр. 03-656/2 

15 септември 2009 година                    Директор, 
        Скопје                     м-р Сафет Емрули, с.р. 

____________ 
 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  
НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ” 

2505. 
Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11 и 12 од Законот 

за државните награди („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/2006) и  член 4-а од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за државните на-
гради („Службен весник на Република Македонија” бр. 
54/2007), Одборот за доделување на државната награда 
„23 Октомври”, на седницата одржана на 7 октомври 
2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
„23 ОКТОМВРИ” ВО 2009 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГО-
ДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУ-
КАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШТИ-
ТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИ-
ЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ 
И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За остварување во областа на науката, државната 

награда се доделува на: 
- д-р Михајло Георгиевски, истражувач, афирматор 

и заштитник на книжевното-културно наследство од 
Скопје. 

II. За остварување во областа на културата и умет-
носта, државната наградата  се доделува на: 

- Родољуб Анастасов, ликовен уметник од Скопје и 
- Н.У.Ансамбл за народни игри и песни „Танец” од 

Скопје.    
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а  ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
   Бр. 07-4448/2                         Претседател  

21 октомври 2009 година    на Одборот за доделување  
            Скопје           на државната награда „23 Октомври”, 

                                 акад. Ташко Георгиевски, с.р. 
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