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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3736. 
Врз основа на членот 48 став 1 и членот 48-г став 2 

од Законот за спречување на корупцијата („Службен 
весник на Република Македонија" број 28/2002, 
46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008 и 145/10), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на  5 декември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КО-
МИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

 
I. За член на Државната комисија за спречување на 

корупцијата се именува - м-р   Фарије Алиу, магистер 
по економски науки од Гостивар. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07 - 5042/1      Претседател 
5 декември 2011 година      на Собранието на Република 
           Скопје       Македонија, 
             Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
3737. 

Врз основа на членoвите 6 алинеја 5 и 32 став 1 од 
Законот за Советот на јавните обвинители на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија" број 150/2007 и 100/11), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5 декември 
2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија е избран 
Сашо Василевски, адвокат од Ресен. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07 - 5044/1      Претседател 
5 декември 2011 година      на Собранието на Република 
           Скопје               Македонија, 
            Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
3738. 

Врз основа на членот 29 од Законот за радиодифуз-
ната дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 145/10 и 
97/11), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 декември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ДО ОВЛА-
СТЕНИОТ ПРЕДЛАГАЧ ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТ-
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА  

СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 
 
 
1. Собранието на Република Македонија упатува 

јавен повик до овластениот предлагач Интеруниверзи-
тетската конференција, да достави предлог на кандида-
ти за три члена на Советот за радиодифузија. 

2. Овластениот предлагач, предлозите на кандидати 
утврдени согласно со членот 24 ставови 2 и 3  од Зако-
нот за радиодифузната дејност, е должен до Собрание-
то на Република Македонија да ги достават во рок од 
два месеца од денот на упатувањето на јавниот повик и 
во истиот рок јавно да ги објави најмалку во два днев-
ни весника.  

Предложените кандидати треба да имаат поднесено  
Изјава до Комисијата за верификација на фактите сог-
ласно со Законот за определување дополнителен услов 
за вршење јавна функција („Службен весник на Репуб-
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лика Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/11), која 
овластениот предлагач, Интеруниверзитетската конфе-
ренција заедно со предлозите на кандидатите и нивни-
те биографии, ги доставува до Собранието на Републи-
ка Македонија.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави и во дневните весници „Вест“, „Ве-
чер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

      Бр. 07 - 5057/1      Претседател 
6 декември 2011 година     на Собранието на Република 
           Скопје       Македонија, 
            Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
3739. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членот 37 став 4 и 
членот 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на лич-
ните податоци („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 7/2005, 103/2008 и 124/10), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 6 де-
кември 2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ  
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на заменик-директор на Дирек-
цијата за заштита на личните податоци. 

2. За заменик-директор на Дирекцијата за заштита 
на личните податоци може да биде избрано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има најмалку петгодишно работно искуство во 

правни работи, 
- да е истакнат правник, 
- да не е казнет со казна, односно да не му е изрече-

на прекршочна санкција забрана на вршење професија, 
дејност или должност и  

- и кое поднело Изјава до Комисијата за верифика-
ција на фактите согласно со Законот за определување 
дополнителен услов за вршење јавна функција („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 
64/2009 и 24/11). 

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од осум дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Вест“, „Ве-
чер“ и „Лајм“.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
      Бр. 07 - 5058/1      Претседател 
6 декември 2011 година     на Собранието на Република 
           Скопје       Македонија, 
            Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
3740. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членот 31 од Зако-
нот за слободен пристап до информации од јавен кара-
ктер („Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2006, 86/2008 и 6/10), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6 декември 2011 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР  
НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИ-
ТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО  

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на   два члена на Комисијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информа-
ции од јавен карактер. 

2. За член на Комисијата се именува лице државја-
нин на Република Македонија, со високо образование, 
пет години работно искуство во областа на информира-
њето и правните работи, кое не е член на орган на по-
литичка партија. 

Заинтересираните кандидати треба да имаат подне-
сено Изјава до Комисијата за верификација на фактите 
согласно со Законот за определување дополнителен ус-
лов за вршење јавна функција („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 14/2008,  64/2009 и 24/11). 

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од осум дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Вест“, „Ве-
чер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07 - 5060/1      Претседател 
6 декември 2011 година      на Собранието на Република 
           Скопје       Македонија, 
             Трајко Вељаноски,с.р. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3741. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/208, 10/10 и 51/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за на-
чинот на водењето на евиденцијата на воените обврз-
ници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/03). 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-6844/1           Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година        на Владата на Република   
          Скопје        Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3742. 
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010 и 53/11), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 26.11. 
2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ  
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 
плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.15/2011, бр.42/2011, 52/2011, 77/2011, 92/11, 125/11 
и 141/11 ) во член 2 став 2 во точка 1) алинеја 1 по збо-
ровите „шеќерна репка“ се додаваат зборовите „за засе-
ана или одржувана површина со“. 

Во точката 8) алинеја 4 зборовите „70% или 
17.500,00 денари/ха“ се заменуваат со зборовите 
„25.000,00 денари/ха“ а зборовите „100% или 25.000,00 
денари/ха“ се заменуваат со зборовите „35.000,00 дена-
ри/ха, при што продолжува да се применува истото 
процентуално намалување со зголемувањето на прија-
вените површини како и за другите овошни видови“. 

Во точката 9) алинеја 5 се брише. 
Во точката 10) алинеја 5 во заградата по зборот 

„растенија“ се додаваат зборовите „или обезбеден од 
увоз)“. 

Во точката 16) алинеја 1 зборот „ продале“ се заме-
нува со зборот „заклале“. 

Во точката 18) алинеја 1 зборот „јануари“ се заме-
нува со зборовите „октомври 2010“.   

Во точката 21) алинеја 1 зборот „јануари“ се заме-
нува со зборовите „октомври 2010“ и зборовите „реги-
стрирани одгледувалишта на приплоден добиток“ се 
заменуваат со зборовите „признати организации на 
одгледувачи на добиток“.  

Во точката 24) алинеја 1 зборот „јануари“ се заме-
нува со зборовите „октомври 2010“. 

Во точката 26) алинеја 2 зборот „продале“ се заме-
нува со зборот „заклале“. 

Во точката 39) во називот по зборот „овчарство“ 
буквата „и“ се заменува со запирка а по зборот „козарс-
тво“ се додаваат зборовите „и пчеларство“. 

Во точката 42) алинеја 1, по зборовите „50/2010“ се 
додаваат зборовите „и 53/2011“), по зборовите „8 
ден/кг за следниве сорти:“ се бришат зборовите „Али-
кан буше,“ и се додаваат по зборовите „10 ден/кг за 
следниве сорти:“, а по зборот „Жупљанка,“ се брише 
зборот „Кадарка“ и се додава по зборовите „Жупски 
Бојадисер,“. 

Во алинеја 2 зборовите „Аликан буше“ и „Кадарка“ 
се бришат. 

Во алинеја 3 по зборовите „следниве сорти:“ се до-
даваат зборовите „Аликан буше,“, а по зборовите 
„Жупски Бојадисер,“ се додава зборот „Кадарка“. 

Во алинеја 4 зборовите „Аликан буше“ и „Кадар-
ка“се бришат. 

Во алинеја 5 по зборовите „следниве сорти:“ се до-
даваат зборовите „Аликан буше,“, а по зборовите 
„Жупски Бојадисер,“ се додава зборот „Кадарка“. 

 
Член 2 

Во член 3 став 3 зборовите „официјален ветеринар“ 
се заменуваат со зборовите „регистрирано ветеринарно 
друштво“. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр.51-7023/1              Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година       на Владата на Република   
          Скопје           Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3743. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за вршење 
на занаетчиска дејност  („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.47/04, 55/07 и 69/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
26.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА УСЛУГИТЕ 

НА ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА СКОПЈЕ 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

висина на надоместокот на услугите на Занаетчиската 
комора Скопје, бр. 0202-489/3, донесена од Управниот 
одбор на оваа комора. 

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

 
     Бр.51-146/1              Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година       на Владата на Република   
          Скопје        Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3744. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и бр. 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.11.2011 годи-
на, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии му престанува користењето на 
движна ствар – еден учебник на македонски јазик од 
реномирани странски автори од областа на економија-
та, во вкупна количина од 850 примероци, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на Министерството за образование и 
наука без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за образование и наука со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 на 
оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр.51-7074/1          Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година       на Владата на Република   
          Скопје           Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3745. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се даваат на трајно користење, нед-
вижни ствари –објекти кои се наоѓаат на ул. „Истра“ бб 
во Пехчево, кои се состојат од објект број 1 во површи-
на од 66 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен 
лист број 781, објект број 2 во површина од 159 м2, на 
КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, 
објект број 2 во површина од 14 м2, на КП 47 КО Пех-
чево, опишан во Имотен лист број 781, објект број 3 во 
површина од 34 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во 
Имотен лист број 781, објект број 4 во површина од 35 
м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 
781, објект број 5 во површина од 238 м2, на КП 47 КО 
Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, објект број 
6 во површина од 41 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан 
во Имотен лист број 781, објект број 7 во површина од 
196 м2, на КП 47 КО Пехчево, опишан во Имотен лист 
број 781 и објект број 8 во површина од 6 м2, на КП 47 
КО Пехчево, опишан во Имотен лист број 781, а кој 
имот е во сопственост на Република Македонија. 

                                                                
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на општина 
Пехчево.  

       
Член 3 

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

 
     Бр.51-7184/1                  Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година          на Владата на Република   
          Скопје         Македонија, 
              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3746. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПО-
СТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен се дава на трајно користење без надомест, 
недвижната ствар – објект, со вкупна површина од 381 
м2 и тоа: 134 м2 деловен простор на приземје 240 м2 
деловен простор на мезанин и 7 м2 помошни просто-
рии на мезанин, лоцирана на бул.„Климент Охридски“ 
бр.15 Скопје, КП бр.10074/1, КО Центар 1, запишана 
во Имотен лист бр.96347, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.51-7313/1            Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година         на Владата на Република   
          Скопје        Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3747. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011 
), а во врска со член 2 од Одлуката за формирање на 
Совет за борба против перење на пери и финансирање 
на тероризам („Службен весник на Република Македо-
нија” број  159/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ 

ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 
 

Член 1 
За претседател на Советот се именува: 
- Владимир Атанасовски, вршител на должноста 

директор на Управата за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам. 
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За членови на Советот се именуваат: 
- Тони Јанкоски, началник на Оддел за финансиски 

криминал од Министерство за внатрешни работи; 
- Мимоза Кикоска, државен советник за меѓународ-

на правна соработка од Министерство за правда; 
- Марија Здравкова, од Министерство за финансии; 
- Влатко Георгиевски,  јавен обвинител во Основно 

јавно обвинителство за гонење на организиран крими-
нал и корупција; 

- Маја Пижевска - Василевска, раководител на Од-
деление за докажување на даночно затајување, измама 
и перење пари од Управа за финансиска полиција; 

- Љупчо Чингоски, началник на Одделение за кон-
трола на трговски друштва од Царинска Управа на Ре-
публика Македонија; 

- Славица Кироска, Заменик главен генерален инс-
пектор од Управа за јавни приходи; 

- Гоце Трајковски, советник инспектор во Дирекци-
ја за теренска супервизија од Народна банка на Репуб-
лика Македонија; 

- Марина Наќева Кавракова, претседател на Коми-
сија за хартии од вредност на Република Македонија; 

- Ратка Целаковски, од Агенција за супервизија на 
осигурување; 

- Булент Дервиши, директор на Агенција за супер-
визија на капитално финансирано  пензиско осигурува-
ње; 

- Влатко Атанасоски, директор на Агенција за по-
шти; 

- Ненад Јаниќевиќ , претседател на Управен одбор 
на Адвокатска Комора на Република Македонија и 

- Зорица Пулејкова, претседател на Нотарска комо-
ра на Република Македонија. 

 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за именување на пре-
тседател и членови на Советот за борба против перење 
пари и финансирање на тероризам („Службен весник 
на Република Македонија” број 71/2005). 

 
Член 3 

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

 
     Бр.51-6466/2                Заменик на претседателoт 
8 ноември 2011 година          на Владата на Република   
          Скопје        Македонија, 
              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3748. 
Врз основа на член 47 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
164/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 26.11.2011 година, донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНО-
МЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Програмата за рамномерен  регионален развој во 
2011 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 21/11) во член 2 во табелата во редот „вкупно 
средства“ износот „116.800.000“ се заменува со изно-
сот „80.800.000„. 

Во точка 2 потточка 2.1 износот „35.785.132“ се за-
менува со износот „26.805.830“. 

Во потточка 2.2 износот „47.890.408„ се заменува 
со износот „28.975.919“. 

Во потточка 2.3 износот „13.682.974“ се заменува 
со износот „8.278.834“. 

Во потточка 2.4 износот „6.841.486“ се заменува со 
износот „4.139.417“. 

                                                                
Член 2 

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

 
    Бр.51-7000/1           Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година        на Владата на Република   
          Скопје       Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3749. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за минерал-
ни суровини (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 
53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСНОВ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за основни геолошки истражувања 
за 2011 година (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 3/2011 и 45/2011), во делот II став 1 зборо-
вите: “30.705.000,00 (триесет милиони седумстотини и 
пет илјади денари)“ се заменуваат со зборовите: 
“18.135.980,00 (осумнаесет милиони сто триесет и пет 
илјади деветсто и осумдесет денари)“. 
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II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањетo во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

     Бр.51-7060/1                          Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година                          на Владата на Република   
          Скопје                       Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

Табелата се менува и гласи: 
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3750. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 37/1998 и 40/2003) и член 44 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2011 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 26.11.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ  
СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2011 година („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 6/2011, 52/2011 и 151/2011), во точката 1 табелата се заменува со нова 
табела која гласи:  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
       Бр.51-7309/1                                    Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година                         на Владата на Република   
          Скопје                       Македонија, 
                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 



9 декември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 170 - Стр. 9 

 

3751. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, 
донесе:  

Д Е Л О В Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА 
РАБОТА НА  ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11 и 151/11), во 
член 68 став 1 во точката 7) сврзникот „и“ се заменува 
со точка и запирка. 

Во точка 8) точката се заменува со сврзникот „и“ и 
се додава нова точка 9), која гласи: 

„9) Дирекцијата за заштита на личните податоци, 
сите материјали, предлог законите, подзаконски акти и 
други предлог прописи од областа на заштита на лич-
ните податоци, односно кои се на било кој начин повр-
зани со заштитата на личните податоци.“ 

 
Член 2 

Во член 82, по ставот 1, се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Во случај на отсуство на претседателот и замени-
ците на претседателот, а доколку постои итна и неод-
ложна потреба за одржување на седница на Владата, 
претседателот ја отвара и води седницата на Владата со 
употреба на комуникациски средства (телефон или 
конференциска врска).“ 

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6.        
Член 3 

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.51-7282/1            Заменик на претседателoт 
26 ноември 2011 година          на Владата на Република   
          Скопје        Македонија, 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
3752. 

О Б Ј А В А 
 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Србија за регулирање на режи-
мот за локален граничен сообраќај, склучена во Скопје 
на 18 септември 2010 година, ратификувана од Собра-
нието на Република Македонија со Закон за ратифика-
ција на Спогодбата меѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Република Србија за регулирање 
на режимот за локален граничен сообраќај  („Службен 
весник на РМ“ бр. 117/11), влегува во сила на 8 декем-
ври 2011 година.  

 
                                              Министер, 
14 ноември 2011 година        м-р Никола Попоски, с.р. 
            Скопје 

3753. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот за воен грант меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Република Турција и Прото-
колот за финансиска поддршка меѓу Министерството 
за одбрана на Република Македонија и Министерство-
то за национална одбрана на Република Турција, склу-
чени во Скопје на 24 декември 2010 година, ратифику-
вани од Собранието на Република Македонија со Закон 
за ратификација на Договорот за воен грант меѓу Вла-
дата на Република Македонија и Владата на Република 
Турција и Протоколот за финансиска поддршка меѓу 
Министерството за одбрана на Република Македонија 
и Министерството за национална одбрана на Републи-
ка Турција („Службен весник на РМ“ бр. 117/11), вле-
зени се во сила на 20 октомври 2011 година.  

 
                                               Министер, 
14 ноември 2011 година        м-р Никола Попоски, с.р. 
            Скопје 

__________ 
3754. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот меѓу Република Македонија и Кралство-

то Норвешка за одбегнување на двојното оданочување 
и за заштита од фискална евазија по однос на даноците 
на доход, склучен во Скопје на 19 април 2010 година, 
ратификуван од Собранието на Република Македонија 
со Закон за ратификација на Договорот меѓу Република 
Македонија и Кралството Норвешка за одбегнување на 
двојното оданочување и за заштита од фискална евази-
ја по однос на даноците на доход („Службен весник на 
РМ“ бр. 117/11), е влезен во сила на 1 ноември 2011 го-
дина и ќе се применува од 1 јануари 2012 година.  

 
                                               Министер, 
14 ноември 2011 година        м-р Никола Попоски, с.р. 
            Скопје 

__________ 
3755. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот помеѓу Република Македонија и Држа-

вата Кувајт за поттикнување и заемна заштита на инве-
стиции, склучен на 08 април 2008 година во Скопје, ра-
тификуван од Собранието на Република Македонија со 
Закон за ратификација на Договорот помеѓу Република 
Македонија и Државата Кувајт за поттикнување и за-
емна заштита на инвестиции („Службен весник на РМ“ 
бр. 57/10), е влезен во сила на 02 ноември 2011 година.  

 
                                              Министер, 
14 октомври 2011 година       м-р Никола Попоски, с.р. 
            Скопје 

__________ 
3756. 

О Б Ј А В А 
 
Дополнителниот Протокол кон Договорот за изме-

нување и пристапување кон Централно-европскиот до-
говор за слободна трговија, потпишан во Брисел на 11 
февруари 2011 година, ратификуван со Законот за ра-
тификација на Дополнителниот Протокол кон Догово-
рот за изменување и пристапување кон Централно-
европскиот договор за слободна трговија („Службен 
весник на РМ“ бр. 117/2011), за Република Македонија 
влегува во сила на 13 ноември 2011 година. 

 
                                               Министер, 
14 ноември 2011 година        м-р Никола Попоски, с.р. 
            Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
3757. 

Врз основа на член 215-а став 4 а во врска со член 
215 и член 84 од Законот за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 36/10, 23/11, 47/11 и 148/11), мини-
стерот за одбрана,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВА-
ЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ЦИВИЛНИ ПРОФЕ-
СИИ ЗАРАДИ ПОДГОТОВКА ЗА ВРАЌАЊЕ ВО 
ЦИВИЛЕН ЖИВОТ НА АКТИВНИОТ ВОЕН И 
ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ  НА СЛУЖБА ВО  АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на струч-

ното оспособување и усовршување за цивилни профе-
сии заради подготовка за враќање во цивилен живот на 
активниот воен и цивилен персонал на служба во Ар-
мијата на Република Македонија, (во натамошниот 
текст: активниот воен  и цивилен персонал). 

 
Член 2 

Видот на стручно оспособување за цивилни профе-
сии заради подготовка за враќање во цивилен жи-
вот(преобука, преквалификација или доквалификација) 
активниот воен и цивилен персонал го избираат во 
рамките на понудените обуки за стручно оспособување 
за цивилни професии дефинирани со Програмата за 
транзиција на воениот и цивилниот персонал по пре-
станок на службата во Армијата на Република Македо-
нија  „ЛЕПЕЗА“,  согласно  барањето  од член  5 на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Конкретната реализација на преобуката, преквали-
фикацијата или доквалификацијата е дел од Програма-
та за транзиција на воениот и цивилниот персонал по 
престанокот на службата во Армијата на Република 
Македонија „ЛЕПЕЗА“.  

 
Член 4 

Пред отпочнувањето на стручното оспособување за 
цивилни професии заради подготовка за враќање во 
цивилен живот, активниот воен и цивилен персонал ги 
поминува транзициските активности  од првата фаза на 
процесот на транзиција – советување за справување со 
промените и избор на втора кариера во цивилните 
структури (прв поединечен разговор, транзициски се-
минар и втор поединечен разговор).  

Активностите од став 1 на овој член се спроведува-
ат од страна на  Секторот за човечки ресурси – Одделе-
ние за транзиција во Министерството за одбрана (во 
натамошниот текст: Министерството), со Програмата 
за транзиција на воениот и цивилниот персонал по пре-
станокот на службата во Армијата на Република Маке-
донија „ЛЕПЕЗА“, согласно актот со кој се пропишува 
начинот за остварување на правото на пакет за враќање 
во цивилен живот на активниот воен и цивилен персо-
нал на служба во Армијата на Република Македони-
ја(во натамошниот текст:Армијата).  

 
Член 5 

Активниот воен и цивилен персонал по завршува-
њето на  транзициските активности од Програмата ,, 
ЛЕПЕЗА ,, (поединечни разговори и транзициски семи-
нар) се определуваат за видот на стручното оспособу-
вање со пополнување на Барање за стручното оспосо-
бување и усовршување за цивилни професии заради 

подготовка за враќање во цивилен живот на активниот 
воен и цивилен персонал во Армијата, Образец БСО 
кој е даден во Прилог бр.1  и е составен дел на овој 
правилник. 

 Барањето од став 1 на овој член содржи лични по-
датоци за активниот воен и цивилен персонал, про-
грамски податоци (за реализираните транзициски 
активности), лично барање за стручно оспособување 
(определување за видот на стручно оспособување), ве-
рификација на барањето (од раководителот на Одделе-
нието за транзиција во Секторот за човечки ресурси во 
Министерството) и одобрение на барањето (потпишано 
од раководителот на Секторот за човечки ресурси во 
Министерството).  

Пополнетото барање од став 1 на овој член претста-
вува определба за видот на стручното оспособување за 
кое се определил кандидатот.  

Барањето од став 1 на овој член се пополнува по за-
вршувањето на вториот поединечен разговор и се до-
ставува до Секторот за човечки ресурси-Одделение за 
транзиција во Министерството.   

Член 6 
Барањето од член 5 од овој правилник е основа за 

изготвување на договор со кој се уредуваат меѓусебни-
те права и обврски помеѓу Министерството за одбрана 
и активниот воен и цивилен персонал. 

Договорот од став 1 на овој член се подготвува од 
страна на Секторот за човечки ресурси во Министерс-
твото. 

  
Член 7 

Доколку во Министерството, Армијата, образовни-
те институции и стопанските субјекти во Републиката 
во законски утврдениот рок (шест месеци пред преста-
нокот на службата во Армијата) не постои можност за 
организирање на одреден вид на стручно оспособување 
за цивилни професии заради подготовка за враќање во 
цивилен живот, од објективни причини (недоволен 
број на кандидати за реализација на групна обука, не-
постоење институција која реализира одредена обука), 
кога Министерството не е во можност да го  организи-
ра и реализира бараното стручно оспособување, актив-
ниот воен и цивилен персонал во Армијата може освен 
наведеното стручно оспособување во неговата изјава, 
да избере друга обука и друга образовна институција-
стопански субјект во кој ќе се реализира обуката за 
стручното оспособување, а за изборот го известува Се-
кторот за човечки ресурси .  

Член 8 
На активниот воен и цивилен персонал во Армијата  

кој се определува за воспоставување, односно развој на 
сопствен бизнис, од страна на Министерството  му се  
обезбедува советување.  

Советувањето од став 1 на овој член подразбира по-
сетување на семинар на тема „Изработка на бизнис 
план” и редовно советување од страна на советниците 
за транзиција од Одделението за транзиција –Сектор за 
човечки ресурси во Министерството, во текот на изра-
ботката на бизнис планот и развојот на бизнисот.  

 
Член 9 

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

 
    Бр.01-3389/3                      Министер за одбрана, 

18 ноември 2011 година          д-р Фатмир Бесими, с.р. 
       Скопје 
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3758. 
Врз основа на член 215, став 5 од Законот за служба 

во Армијата  на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 36/10, 23/11, 47/11 и 
148/11), министерот за одбрана донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА ПАКЕТ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ЦИВИЛЕН ЖИВОТ 
НА АКТИВНИОТ ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСО-
НАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот за оства-

рување на правото на пакет за враќање во цивилен жи-
вот на активниот воен и цивилен персонал на служба 
во Армијата на Република Македонија, (во натамошни-
от текст: активен воен и цивилен персонал).  

 
Член 2 

Остварувањето на правото на пакет за враќање во 
цивилен живот, се врши со спроведување на подгото-
вка за враќање во цивилен живот на активниот воен и 
цивилен персонал. 

Подготовката од став 1 на овој член подразбира 
збир на активности, наменети за активниот воен и ци-
вилен персонал, со кои  им се овозможува давање на 
помош за продолжување на работните активности по 
престанокот на нивната служба во Армијата.  

 
Организација и реализација 

 
Член 3 

Подготовката за враќање во цивилен живот на 
активниот воен и цивилен персонал се организира и ре-
ализира од страна на Секторот за човечки ресурси во 
Министерството за одбрана (во натамошниот текст: 
Министерството), во соработка со други организацио-
ни единици во Министерството, структурите во Арми-
јата, образовни институции и стопански субјекти во Ре-
публиката,  органите  на  државната управа и организа-
ции и донатори.  

      
Член 4 

Можноста за вклучување на активниот воен и циви-
лен персонал за користење на правата од пакетот за 
враќање во цивилен живот стручно оспособување за 
цивилни професии и советување и поддршка за кори-
стење на програмите и проектите на Владата на Репуб-
лика Македонија за вработување е во зависност  од ко-
ристењето на  правото од пакетот за враќање во циви-
лен живот советување за справување со промените и 
избор на втора кариера во цивилните структури.  

НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА  
ПАКЕТ ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ЦИВИЛЕН ЖИВОТ НА 
АКТИВНИОТ ВОЕН  И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ 
 
Подготовка за враќање во цивилен живот 

 
Член 5 

Подготовката за враќање во цивилен живот  започ-
нува со приемот на барањето за подготовка за враќање 
во цивилен живот доставено од страна на активниот 
воен и цивилен персонал и опфаќа: 

- прв поединечен разговор; 
- транзициски семинар; 
- втор поединечен разговор; 
Активностите од ставот 1 на овој член започнуваат 

во последната година од договорот за работа, односно 
во последната година пред престанокот на службата во 
Армијата, а завршуваат со потпишување на договорот 
за стручно оспособување за цивилни професии.  

Активностите од ставот 1 на овој член, се реализи-
раат во Министерството за одбрана-Секторот за човеч-
ки ресурси - Одделението за транзиција - Центрите за 
транзиција во Скопје, Штип и Кичево. 

За време на реализацијата  на активностите од став 
1 на овој член надлежните старешини го ослободуваат 
активниот воен и цивилен персонал од работните обвр-
ски, врз основа на писмено известување доставено од 
Секторот за човечки  ресурси – Одделение за транзици-
ја во Министерството, за лицата кои ќе го посетуваат 
транзицискиот семинар, како и за времето на оддржу-
вање на истиот.  

 
Член 6 

Барањето за подготовка за враќање во цивилен жи-
вот на активниот воен и цивилен персонал во Армијата 
на Република Македонија содржи лични податоци за 
активниот воен и цивилен персонал, податоци за служ-
бата, податоци за стручна оспособеност, видови на 
поддршка (пакет).  

Барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог 
бр.1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Прв поединечен разговор 

 
Член 7 

Првиот поединечен разговор се реализира  по прие-
мот на барањето за вклучување во процесот на транзи-
ција во временски период од 15 дена од приемот на ба-
рањето. 

Првиот поединечен разговор се реализира во Одде-
лението за транзиција во Секторот за човечки ресурси 
во Министерството преку стручно обучени лица - со-
ветници за транзиција.  

На првиот поединечен разговор активниот воен и 
цивилен персонал се запознава со целта, начинот на ос-
тварување на правото на пакет за враќање во цивилен 
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живот (советување за справување со промените и из-
бор на втора кариера  во цивилните структури, стручно 
оспособување за цивилни професии и советување и 
поддршка за користење на програмите и проектите на 
Владата на Република Македонија за  вработување или 
самовработување) и со други административно-струч-
ни работи. 

 
Транзициски семинар 

 
Член 8 

Транзицискиот семинар претставува четиридневна 
активност преку која на активниот воен и цивилен пер-
сонал им се даваат совети и  конкретна помош за спра-
вувањето со промените по престанокот на работниот 
однос, менување на начинот на размислување во врска 
со цивилниот живот, подготовка за барање и наоѓање 
на работно место во цивилните институции, развивање 
на способности за сопствена презентација, како и изра-
ботка на личен план за втора кариера.  

Транзициските семинари се планираат од страна на 
Секторот за човечки ресурси во Министерството, а се 
реализираат од страна на Одделението за транзиција во 
Секторот за човечки ресурси. 

Во реализацијата на активностите од транзицискиот 
семинар по потреба се вклучуваат и други стручни ли-
ца кои  се ангажираат на доброволна основа. 

 
Втор поединечен разговор 

 
Член 9 

Вториот поединечен разговор се реализира во вре-
менски период од 15 дена од денот на завршувањето на 
транзицискиот семинар од страна на советниците за 
транзиција од Одделението за транзиција при Секторот 
за човечки ресурси во Министерството. 

Вториот поединечен разговор претставува давање 
на совети на активниот воен и цивилен персонал за из-
бор на втора кариера во цивилните структури, помош 
во непосредното одлучување за определен вид на 
стручно оспособување за цивилни професии заради 
подготовка за враќање во цивилен живот(преобука, 
преквалификација или доквалификација) и советување 
и поддршка за користење на програмите и проектите 
на Владата на Република Македонија за вработување 
или самовработување.  

 
Стручно оспособување за цивилни професии 

 
Член 10 

Начинот на стручното оспособување за цивилни 
професии заради подготовка за враќање во цивилен 
живот (преобука, преквалификација или доквалифика-

ција) на активниот воен и цивилен персонал се пропи-
шува согласно актот за начинот на стручното оспосо-
бување и усовршување за цивилни професии заради 
подготовка за враќање во цивилен живот.  

 
Советување и поддршка за користење на програми-
те и проектите на Владата на Република Македони-

ја за вработување или самовработување 
 

Член 11 
Советувањето и поддршката  за користење на про-

грамите и проектите на Владата на Република Македо-
нија за вработување или самовработување се реализира 
за време на транзициските семинари и поединечните 
разговори со активниот воен и цивилен персонал. 

 Советувањето и поддршката  од став 1 на овој член 
го организира и реализира Секторот за човечки ресур-
си – Одделението за транзиција во Министерството, во 
соработка со надлежните органи на државна управа, 
надлежни за спроведувањето на програмите и проекти-
те на Владата на Република Македонија за вработува-
ње или самовработување.  

Користењето на поддршката за вработување или са-
мовработување од ставот 1 на овој член се реализира 
по престанокот на службата на активниот и цивилниот 
персонал во Армијата, преку надлежните органи на др-
жавна управа, согласно воспоставените процедури на 
органите. 

 
Член 12 

Центрите за транзиција одржуваат врска со актив-
ниот воен и цивилен персонал за користењето на пра-
вото на пакетот за враќање во цивилен живот  две го-
дини по завршетокот на службата во Армијата.  

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Упатството за подготовка на вое-
ниот персонал на служба во АРМ за враќање во циви-
лен живот по престанокот на службата во АРМ бр.13/2-
2091/1 од 4.4.2007 година.  

 
Член 14 

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

 
       Бр. 01-3389/4                        Министер за одбрана, 
18 ноември 2011 година          д-р Фатмир Бесими, с.р. 
             Скопје  
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3759. 
Врз основа на член 56, а во врска со член 52 став 2 

од Законот за служба во Армијата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија” 
бр.36/10, 23/11,  47/11 и 148/11), министерот за одбрана 
донесе 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА НАЧИНОТ НА СЛУЖБЕНО ОЦЕНУВАЊЕ НА 
АКТИВНИОТ ВОЕН ПЕРСОНАЛ, АКТИВНИОТ 
РЕЗЕРВЕН ПЕРСОНАЛ И ЗА ОФИЦЕРИТЕ,  ОД-
НОСНО ПОДОФИЦЕРИТЕ  И ВОЈНИЦИТЕ  ВО 
РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА  ПОТРЕБНА ЗА СЛУЖБЕ-
НО ОЦЕНУВАЊЕ И ВИДОВИТЕ  НА ОБРАСЦИТЕ 

НА ОЦЕНУВАЧКИОТ ЛИСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на служ-

бено оценување на активниот воен персонал, активни-
от резервен персонал и за офицерите, односно подофи-
церите и војниците во резервниот состав на Армијата 
на Република Македонија, начинот на водење на еви-
денција потребна за службено оценување и видовите 
на обрасците на оценувачкиот лист.  

 
Член 2 

Службеното оценување (во натамошниот текст: 
оценувањето) на активниот воен персонал, активниот 
резервен персонал и за офицерите, односно подофице-
рите и војниците во резервниот состав на Армијата на 
Република Македонија (во натамошниот текст: воениот 
персонал) треба да биде објективно и непристрасно и 
да се темели на резултатите од работата кои во врше-
њето на службата лицето од воениот персонал кое се 
оценува (во натамошниот текст: оценуваниот) ги по-
стигнало во периодот за кое се оценува. 

 
Член 3 

Оценувањето на воениот персонал се врши на секои 
12 месеци, за периодот од  1 јануари до 31 декември во 
тековната година, во месец јануари наредната година. 

Надлежното лице за оценување (во натамошниот 
текст: оценувачот) треба  да го оцени воениот персонал 
најдоцна во период од еден месец од денот на истекот 
на периодот за кој се врши оценувањето. 

 
Член 4 

Оценувачот кој ја предава должноста и заминува во 
друга организациона единица, треба да ги оцени своите 
потчинети доколку поминало повеќе од шест месеци 
од периодот на оценување, во спротивно треба да му 
предаде на лицето кое го менува,  писмен извештај (по-
датоци и мислење) за лицата кои треба да се оценат. 

Оценувачот треба да обезбеди писмено мислење од 
стручните органи од непосредно повисоката команда 
за критериумите „стручно знаење“ и „резултати од ра-
ботата“ за оценуваниот. 

 
Член 5 

Оценувањето на активниот воен персонал упатен на 
должност во органи на државната власт, трговски 
друштва, јавни претпријатија, установи и служби, вое-
ни претставништва на Република Македонија во 
странство, учество во вежбовни активности и обука и 
во хуманитарни или мировни операции надвор од тери-
торијата на Република Македонија, на должности во 
мултинационални воени сили формирани согласно со 
ратификувани меѓународни договори кои Република 
Македонија ги склучила или им пристапила, како и на 
школување, стручно оспособување и усовршување и 
специјализација за потребите на службата, се темели 

врз основа на постигнатите резултати во работата и 
школувањето додека лицето било на должност, однос-
но школување, стручно оспособување и усовршување 
и специјализација надвор од Министерството за одбра-
на и Армијата на Република Македонија. 

 
Член  6 

Заради објективно оценување на воениот персонал, 
оценувачите во текот на периодот за оценување посто-
јано ја следат работата на оценуваниот, прибираат и 
евидентираат податоци кои се од значење за оценува-
њето, при што треба да ги имаат во предвид карактерот 
на должностите кои ги врши оценуваниот, условите за 
работа и неговиот однос кон работата, како и ефикас-
носта и резултатите од работата. 

При следење на работата оценувачот на оценувани-
от му укажува за конкретни поединости во извршува-
њето на должностите, на недостатоците во нивното из-
вршување, како и на постапките што водат кон  нивно 
успешно извршување. 

Податоците од ставовите 1 и 2 на овој член кои се 
од значење за оценувањето,  оценувачот ги евидентира 
на Образецот за евиденција на податоците од следење-
то на работата на воениот персонал (ОЕП-СРВП, Обра-
зец бр. 1). 

 
Член  7 

Оценувањето на воениот персонал се врши врз ос-
нова на добиените податоци кои се однесуваат на кри-
териумите за оценување од член 52 став 1 од Законот 
за служба во Армијата на Република Македонија, со-
ставени од елементи по кои се врши оценувањето 
Образецот за елементи за службено оценување на вое-
ниот персонал(ОЕ-СОВП, Образец бр. 2).  

 
Член 8 

Непосредно претпоставениот старешина или рако-
воден државен службеник со високо образование го вр-
ши оценувањето на воениот персонал по сите елементи 
на петте критериуми за оценување, и тоа бројчано и 
описно, освен во случаите кога лицето од воениот пер-
сонал е ослободено од оценување по еден или по сите 
критериуми. 

Второпретпоставениот старешина или раководен 
државен службеник со високо образование го  врши 
оценувањето на воениот персонал со описна оценка. 

 
Член 9 

Оценувањето на воениот персонал се врши со број-
чана и со описна оценка. 

Бројчаната оценка на воениот персонал се дава спо-
ред елементите од член 7 од овој правилник, и тоа со 
оценка од еден до пет. 

 Со описната  оценка се дообјаснуваат бројчаните 
оценки, постигнатите резултати и особини кои не мо-
жат да се прикажат со бројчаната оценка. 

Описната оценка се дава детално според  насоките 
дадени во оценувачкиот лист. 

Од збирот на бројчаните оценки од елементите со 
аритметичка средина, се добива заклучна оценка за 
критериумот, а од збирот на оценките од критериумите 
за оценување се добива заклучна бројчана оценка за 
оценуваниот со две децимали.   

 
Член 10 

Степенот на заклучната описна оценка се утврдува 
според вредностите на просечната бројчана оценка, и 
тоа: 

-  ако просечната оценка е од 4,51 до 5,00 – заклуч-
ниот степен на описната оценка е ,,ОСОБЕНО СЕ 
ИСТАКНУВА”; 

-  ако просечната оценка е од 3,51 до 4,50 – заклуч-
ниот степен на описната оценка е  „СЕ ИСТАКНУВА”; 
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-  ако просечната оценка е од 2,51 до 3,50 – заклуч-
ниот степен на описната оценка е ,,ДОБАР”; 

-  ако просечната оценка е од 2,00 до 2,50 – заклуч-
ниот степен на описната оценка е ,,ЗАДОВОЛУВА” и 

-  ако просечната оценка е под 2.00 – заклучниот 
степен на описната оценка е  

,,НЕ ЗАДОВОЛУВА”. 
 

Член 11 
Оценувањето на воениот персонал се врши на оце-

нувачки лист даден на соодветен образец, и тоа: 
- за воен старешина-офицер – на Оценувачки лист 

за службено оценување на офицери  (ОЛ-ОФ, Образец 
бр. 3); 

- за воен старешина-подофицер – на Оценувачки 
лист за службено оценување за подофицери ( ОЛ-ПОФ, 
Образец  бр. 4); 

- за професионален војник, војниците во резервниот 
состав на Армијата на Република Македонија и од 
активниот резервен персонал – на Оценувачки лист за 
службено оценување на професионален војник, војни-
ците во резервниот состав на Армијата  на Република 
Македонија и од активниот резервен персонал ( ОЛ-
ПФВ, ВРЗ и АРП, Образец бр. 5).  

Оценувачкиот лист од став 1 на овој член се изго-
твува во три примероци кои се чуваат во досието за 
персонални податоци (ДПП) во Г-1 Генералштаб на 
Армијата на Република Македонија, единицата-коман-
да на рамниште баталјон-полк или бригада и во пови-
соката единица-команда. 

 
Член 12 

Обрасците на оценувачкиот лист од член 11 од овој 
правилник имаат шест страници, а содржината е поде-
лена во пет дела (целини). 

На првата страница на образецот се внесени ДЕЛ-1 
со административни податоци и ДЕЛ-2 со формациски 
податоци. 

Делот 1 „Административни податоци“ содржи по-
датоци за: презиме, татково име, име и чин, единствен 
матичен број на граѓанинот, од кога лицето од воениот 
персонал е во Министерството за одбрана и Армијата 
на Република Македонија, од која организациона еди-
ница или воена пошта е лицето, за кој род, служба или 
специјалност е оспособено, кој степен на образование 
има завршено и кои воени и стручни школи ги има за-
вршено, кој странски јазик и на кое рамниште го позна-
ва, кои стимулативни мерки и дисциплински мерки во 
периодот на оценувањето ги има добиено, за кој пери-
од се оценува, какво е оценувањето (редовно или во-
нредно) и кој е степенот на заклучната бројчана оцен-
ка. 

Делот 2 „Формациски податоци“ содржи податоци 
за должностите кои лицето од воениот персонал ги вр-
шело од последното оценување и гарнизон и приказ на 
останати состојби во однос на движењето во службата 
во периодот на оценувањето. 

 На втората, третата и четвртата страница на 
образецот е даден ДЕЛ-3 со елементи за оценување на 
првопретпоставениот старешина. 

 Делот 3 „Елементи за оценување (првопретпоста-
вен)“ содржи елементи за оценување врз основа на кои 
се врши оценувањето по сите критериуми  и заклучна-
та бројчана и описна оценка на првопретпоставениот,  
афинитети на оценуваното лице од шест понудени об-
ласти (командување, управувачки должности, останати 
штабски должности, научно-истражувачка и издавачка 
дејност, наставнички должности и логистички должно-
сти), соопштување на оценката од страна на непосред-
но претпоставениот старешина со датум, должност, 
чин и потпис.  

На петата страница на образецот е даден ДЕЛ-4 со 
елементи за оценување на второпретпоставениот старе-

шина, а на шестата страница ДЕЛ-5 со податоци на 
поднесено барање за преиспитување на оценувањето. 

Делот 4 „Оценка на второпретпоставениот“ содржи 
елементи според кои непосредно повисокиот стареши-
на ја дава описната оценка, должност, чин и потпис на 
непосредно повисокиот старешина и место за печат. 

Делот 5 „Податоци на поднесено барање за преис-
питување на оценувањето“ содржи елементи според 
кои Комисијата за преиспитување на оценувањето вр-
ши преиспитување на оценувањето на лицето од вое-
ниот персонал, и тоа: број и датум на поднесеното ба-
рање за преиспитување на оценувањето, на што се од-
несува преиспитувањето на оценувањето, за кој период 
се врши преиспитувањето на оценувањето и од кој оце-
нувач, која е оценката на комисијата по преиспитување 
на оспореното оценување, потпис на сите три члена на 
комисијата и потпис на лицето од воениот персонал кој 
се оценува. 

 
Член 13 

Во текот на оценувањето на воениот персонал, од 
оценуваниот се бара да се изјасни за афинитетите за из-
вршување на поединечни должности во понатамошни-
от развој во кариерата и тоа се евидентира на определе-
но место во оценувачкиот лист. 

 
Член 14 

Оценката на оценуваниот му ја соопштува непо-
средно претпоставениот старешина или раководен др-
жавен службеник со високо образование и второпрет-
поставениот старешина или раководен државен служ-
беник со високо образование, а оценката се смета за со-
општена откако оценуваниот го прочита и го потпише 
оценувачкиот лист. 

Ако оценуваниот и оценувачот не се наоѓаат во ист 
гарнизон, оценувачот може да овласти лице за сооп-
штување на оценката. 

Ако  оценуваниот одбие да го потпише оценувачки-
от лист, оценувачот, односно претседателот на Коми-
сијата за преиспитување на оценувањето во оценувач-
киот лист на местото предвидено за соопштување на 
оценката го забележува датумот на соопштувањето и 
причината поради која оценуваниот одбива да го пот-
пише оценувачкиот лист. 

Со запишување на забелешката од став 3 на овој 
член се смета дека оценката е соопштена. 

 
Член 15 

Воениот персонал се смета за оценет со денот на 
конечноста на оценкaта.       

Оценката се соопштува веднаш, а најдоцна по из-
минати 15 дена од денот на конечноста на оценката.  

 
Член 16 

Обрасците од бр.1 до  бр.5  се дадени во прилог и се 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за службено оценува-
ње на офицери,подофицери и професионални војници 
на служба во Армијата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија “ 
бр.79/03). 

 
Член 18 

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

 
Бр. 01-5880/2 

18 ноември 2011 година            Министер за одбрана, 
   Скопје                               д-р Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
3760. 

Врз основа на член  33 став 4 од Законот за производи за заштита на растенијата ( „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ  
НА КОРИСТЕЊЕТО НА БИОАГЕНСИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на евидентирање на користењето на биоагенсите.  
 

Член 2 
Евидентирањето на користењето на биоагенсите се врши со внесување на следните податоци на образец кој 

е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник: 
- трговски назив; 
- намена; 
- издадена количина; 
- рок на траење; 
- датум на кој е извршена продажбата; 
- име и презиме на овластеното лице кое го издало биоагенсот; 
- потпис на овластеното лице кое го издало биоагенсот; 
- име, презиме и адреса на лицето ( правно и/или физичко ) кое го подигнало биоагенсот; и 
- потпис на лицето кое го подигнало биоагенсот. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
  
Бр. 17- 547/3                                        Министер за земјоделство, 

ноември 2011 година                         шумарство  и водостопанство, 
  Скопје                                                Љупчо Димовски, с.р. 
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3761. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ДОГОВОРЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на пријавата за договореното произ-
водство на тутун. 

 
Член 2 

Формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на тутун е дадена во 
Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
     Бр.08-10044/7      
28  ноември 2011 година                                    Министер, 
          Скопје                                                      Љупчо Димовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА  
НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
3762. 

Врз основа на член 9-б став 2 од Законот за заштита 
на личните податоци („Сл. весник на Р. Македонија“ 
бр.7/05, 103/2008 и 124/10), одредбите од Правилникот 
за содржината и формата на актот за начинот на врше-
ње на видео надзор („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 
158/10)  и член 13, став 1, алинеја 11 од Статутот на 
Агенцијата за супервизија на осигурување, Советот на 
експерти на агенцијата на седница одржана на ден 
29.11. 2011 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕО НАДЗОР ВО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ  

Основна одредба 
 

Член 1 
Co овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на видео надзор во просториите на Агенцијата за 
супервизија на осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата) кој се јавува во својство на контролор, ка-
ко и техничките и организациските мерки кои се при-
менуваат за обезбедување тајност и заштита на лични-
те податоци преку вршењето ка видео надзорот, рокот 
на чување на видео записите, начинот на бришење како 
и начинот на правење на сигурносна копија и права и 
обврски на овластените лица кои имаат пристап до си-
стемот за вршење на видео надзор.  

Опис на системот за вршење на видео надзор 
 

Член 2 
Видео надзорот се врши преку 4 камери, од кои три 

се поставени на влезот во просториите на Агенцијата 
при што истите се насочена само кон влезните врати 
заради вршење на контрола при влез во Агенцијата, до-
дека четвртата ја снима внатрешноста на сервер собата. 

Снимките од камерите се пренесуваат на DVR уре-
дот во сервер собата на Агенцијата. Снимките направе-
ни од видео надзорот се чуваат на хард дискот на DVR 
уредот во сервер собата на Агенцијата.  

Цел за вршење на видео надзор 
 

Член 3 
Видео надзорот се врши со цел да се обезбеди: 
- заштита на сопственоста и 
- обезбедување на контрола над влегувањето и из-

легувањето од службените простории на Агенцијата. 
 

Анализа и Периодична оценка 
 

Член 4 
Контролорот задолжително врши анализа на целта, 

односно целите за која се поставува видео надзорот 
пред започнување на процесот за воспоставување на 
систем за вршење на видео надзор. 

Анализата од ставот (1) на овој член ги содржи при-
чините за поставување на видео надзорот со образло-
жение на потребата за исполнување на целта, односно 
целите во смисла на одредбите од член 9-б став 1 од 
Законот за заштита на личните податоци, како и опис 
на недвижните и движните ствари кои ќе се заштитува-
ат со поставувањето на видео надзор. 

Агенцијата на секои две години врши периодична 
оценка на постигнатите резултати од системот за врше-
ње на видео надзор, a особено за: 

- понатамошна потреба од користењето на системот 
за вршење на видео надзор; 

- целта, односно целите за вршење на видео надзор; 
- можни технички решенија за замена на системот 

за вршење на видео надзор; 
- статистички показатели за пристапот до снимките 

направени од видео надзорот и 
- начинот на искористување на снимките. 
За извршената периодична оценка од став 1 на овој 

член Агенцијата изработува извештај koј е составен 
дел на документацијата за воспоставување на системот 
на вршење на видео надзор. 

 
Обработка на лични податоци 

 
Член 5 

Преку системот за вршење на видео надзорот се 
обработуваат следните категории на лични податоци: 

- физички и физиолошки изглед на странките кои 
влегуваат и излегуваат од простории на Агенцијата и 

- физички и физиолошки изглед на вработените во 
Агенцијата. 

 
Технички мерки 

 
Член 6 

Агенцијата ги обезбедува следните технички мерки 
за тајност и заштита на обработката на личните подато-
ци преку системот за вршење на видео надзор и тоа: 

- единствено корисничко име за секое овластено 
лице; 

- лозинка креирана од секое овластено лице. соста-
вена од комбинација на најмалку осум алфанумерички 
карактери (од кои минимум една голема буква) и спе-
цијални знаци; 

- корисничко име и лозинка која овозможува при-
стап на овластеното лице до системот за видео надзор 
во целина или до поединечни апликации; 

- автоматизирано одјавување од системот за видео 
надзор после изминување на определен период на неа-
ктивност (не подолго од 15 минути) и за повторно 
активирање на системот потребно е одново внесување 
на корисничкото име и лозинката; 

- автоматизирано отфрлање од системот за видео 
надзор после три неуспешни обиди за најавување (вне-
сување на погрешно корисничко име или лозинка); 

- софтверска заштитна мрежна бариера ("фајервол") 
или рутер помеѓу системот за видео надзор и интернет 
или било која друга форма на надворешна мрежа, како 
заштитна мерка против недозволени или злонамерни 
обиди за влез или пробивање на системот.  

Организациски мерки  
Член 7 

Агенцијата ги обезбедува следните организациски 
мерки за тајност и заштита на обработката на личните 
податоци преку системот за видео надзорот и тоа: 

- ограничен пристап или идентификација за при-
стап до системот за видео надзор така што само овла-
стени лица од страна на директорот на Агенцијата мо-
же да имаат пристап до системот за видео надзор; 

- секое овластено лице има ограничен пристап до 
системот за видео надзорот во однос симнување и сни-
мање на видео записите; 

- уништување на видео записите по истекот на ро-
кот за нивно чување и 

- почитување на техничките упатства при инстали-
рање и користење на опрема за вршење на видео над-
зор. 
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Вработеното лице кое ги врши работите за човечки 
ресурси го известува администраторот на информатич-
киот систем за вработувањето или ангажирањето на се-
кое овластено лице со право на пристап до системот за 
вршење на видео надзор. за да му биде доделено корис-
ничко име и лозинка, како и за престанок на вработува-
њето или ангажирањето за да му бидат избришани ко-
рисничкото име и лозинката, односно заклучени за на-
тамошен пристап. 

Известувањето од ставот 2 на овој член се врши и 
при било кои други промени во работниот статус или 
статусот на ангажирањето на овластеното лице што 
има влијание врз нивото на дозволениот пристап до ин-
форматичкиот систем. 

 
Евидентирање на пристапот и увидот 

 
Член 8 

За пристапот и увидот до личните податоци обрабо-
тени преку системот за вршење на видео надзор Аген-
цијата води евиденција, која ги содржи следните пода-
тоци: 

- име и презиме на овластеното лице; 
- датум и време на пристапување; 
- цел за пристапување; 
- датум и час на направената снимка до која се при-

стапува; 
- датум и време, назив и седиште на корисникот на 

кого му е дадена снимката од видео надзорот; 
- вид на медиум во кој е содржана снимката на ви-

део надзорот. 
 

Овластени лица за обработка на лични податоци 
преку системот за вршење на видео надзор 

 
Член 9 

Пристап и увид до личните податоци обработени 
преку системот за вршење на видео надзор имаат служ-
беници кои се овластени за вршење на контрола над 
влезот во Агенцијата и администраторот на информа-
тичкиот систем. 

Овластените лица од став 1 на овој член пред нив-
ното отпочнување со работа или пред пристапот до си-
стемот за вршење на видео надзор, своерачно потпи-
шуваат Изјава за тајност и заштита ка личните подато-
ци преку системот за вршење на видео надзор. 

Образецот на Изјавата од став 2 на овој член е со-
ставен дел на овој правилник (Образец бр.1). 

 
Рок на чување на снимките од видео надзорот 

 
Член 10 

Снимките направени од видео надзорот се чуваат 
на хард дискот на DVR уредот каде што пристап имаат 
само администраторот на информатичкиот систем и 
службеници овластени за контрола над влезот во Аген-
цијата. 

Снимките направени при вршење на видео надзо-
рот се чуваат 30 дена при што истите по истекот на ро-
кот автоматски се бришат од хард дискот на кој се чу-
ваат. 

Снимките од видео надзорот може да се чуваат и во 
подолг временски период, од периодот наведен во став 
2 на овој член ако е потребно согласно закон, но не по-
долго од исполнување на целите. 

Известување за вршење на видео надзор 
 

Член 11 
На влезот во Агенцијата на видливо и јасно место е 

истакнато известување дека се врши видео надзор кое 
содржи: 

- дека се врши видео надзор; 
- за името на контролорот кој го врши видео надзо-

рот и 
- за начинот на кој може да се добијат информации 

за тоа каде и колку време се чуваат снимките од систе-
мот на видео надзорот. 

 
Известувањето од став 1 на овој член е составен дел 

на овој правилник (Образец 6р.2). 
 

Технички спецификации на опремата 
 

Член 12 
За вршење на видео надзор се користи систем кој е 

составен од четири статични камери со следни каракте-
ристики: 

 - CCD колор камера (внатрешна): 
- Резолуција 500TVL 
- Осетливост 0,001 lux 
- Ден/ноќ, со IR лед диоди 
- Фиксен објектив 
- Сферно куќиште 
Камерите вршат 24 часа снимање без можност за 

фокусирање (зумирање) и содржи поддршка за снима-
ње во затемните простории. 

 
План за поставеноста на системот за видео надзорот 

 
Член 13 

Графичкиот приказ за поставеноста на системот за 
видео надзор, просторот каде се врши видео надзорот, 
аголот на покриеност на просторот опфатен со видео 
надзорот, како и карта со локацијата на местото каде 
што е поставена камерата се содржани во Планот кој е 
составен дел на овој правилник (Прилог бр.1). 

 
Супсидијарна примена  

Член 14 
При обработката на личните податоци преку систе-

мот за вршење на видео надзор соодветно се примену-
ваат и другите одредби од Правилникот за техничките 
и организациски мерки за обезбедување тајност и за-
штита на обработката на личните податоци („Службен 
весник на Република Македонија" бр.38/09 и 158/10).  

Преодни и завршни одредби 
 

Член 16 
Одредбите на овој Правилник може да се изменат 

само во писмена форма  преку  усвојување на Анекс за 
изменување и дополнување на Правилникот  за врше-
ње на видео надзор во службените и деловните просто-
рии на Агенција за супервизија на осигурување. 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила со денот на усвоју-
вањето и истиот ќе биде објавен на интранет страница-
та на Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 
    Бр. 0201-3963/2                              Претседател 
29 ноември 2011 година            на Советот на експерти, 
          Скопје               д-р Климе Попоски, с.р. 
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Образец 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилог 6p. 1 
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ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3763. 
Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП 
Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Служ-
бен весник на РМ, на седницата одржана на 28.10.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата за Регистарот на прописи на Република Ма-
кедонија за 2012 година, во издание на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. Скопје. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2012 година за 
домашни правни и физички лица се утврдува на 
4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2012 година за 
правни и физички лица со седиште или живеалиште во 
странство се утврдува на 100,00 ЕUR. 

 
Член 4 

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по дoбивањето согласност 
од Владата на Република Македонија, со примена од 
1.1.2012 година. 

  
     Бр. 02-6528/1                           Управен одбор 
28 октомври 2011 година                        Претседател, 
          Скопје                      Лазо Трпков, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3764. 
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП 
Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Служ-
бен весник на РМ, на седницата одржана на 28.10.2011 
година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  

ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за 2012 година на службеното гласило 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 2 

Цената на годишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2012 година, за домашни правни и физички лица се 
утврдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање 
на рати. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата на службеното гла-
сило „Службен весник на Република Македонија“ за 
2012 година, за правни и физички лица со седиште или 
живеалиште во странство се утврдува на 325,00 EUR. 

 
Член 4 

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои  во 
тековната  година ќе го зголемат, односно намалат бро-
јот на примероци на службеното гласило „Службен 
весник на Република Македонија“ или да се претплатат 
во текот на тековната година за пократок период од 12 
месеци, цената се утврдува во износ од 1.000,00 денари 
на месечно ниво. 

 
Член 5 

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е 
пресметан и данокот на додадена вредност. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 
од Владата на Република Македонија, со примена од 
1.1.2012 година. 

 
       Бр. 02-6556/1                Управен одбор 
28 октомври 2011 година                        Претседател, 
          Скопје                     Лазо Трпков, с.р. 
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