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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2617.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има
изградено оранжерија и помошни објекти во функција
на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор,
објавена во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 138/19, направена е техничка грешка,
поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО
СТОПАНСКИОТ ДВОР
Во членот 1 наместо: „со вкупна површина од
94.935 м2“, треба да стои: „со вкупна површина од
94.923 м2“.
Бр. 45-2685/4-1
8 август 2019 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија
__________

2618.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има
изградено оранжерија и помошни објекти во функција
на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор,
објавена во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 138/19, направена е техничка грешка,
поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО
СТОПАНСКИОТ ДВОР
Во членот 1 во делот КП број 440/18 место викано
„Јан Трло“, катастарска култура 33 н, класа 5, наместо:
„со површина од 32422 м2“, треба да стои: „со површина од 32442 м2“.
Бр. 45-2685/5-1
8 август 2019 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2619.
Врз основа на член 26 став 10 од Законот за тутун,
производи од тутун и сродни производи (*) („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун.
Член 2
Регистарот на откупувачи на тутун ги содржи следните податоци:
- година на евидентирање, архивски број и датум на
барањето,
- единствен даночен број на субјектот, седиште и
адреса, општина и дејност на правниот субјект,
- број и датум од решението со кое е извршен упис
во трговскиот регистар,
- број и датум на записникот за извршен увид од
Државниот инспекторат за земјоделство,
- број и датум на решението за упис во регистарот
на откупувачи,
- број и датум на пријавата за промена на назив, адреса, седиште или дејност,
- број и датум на решението за забрана за вршење
на дејност (откуп или обработка на тутун, производство и промет на ферментиран тутун) и
- број и датум на решението за бришење од регистарот на откупувачи.
Член 3
Водењето на евиденцијата во регистарот на откупувачи на тутун се врши во пишана или електронска
форма.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/07).

13 август 2019

Бр. 168 - Стр. 3

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 29-6192/3
29 јули 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
__________

2620.
Врз основа на член 28 став 7 од Законот за тутун,
производи од тутун и сродни производи (*) („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА
ТУТУН KAKO И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на откупувачи на тутун како и потребната придружна документација.
Член 2
Барањето за запишување во Регистарот на откупувачи на тутун се издава на хартија во бела боја во А-4
формат.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Кон барањето за запишување во Регистарот на откупувачи на тутун се поднесува следната документација:
1. Тековната состојба и потврда дека не е отворена
постапка за ликвидација или стечајна постапка од Централен регистар на Република Северна Македонија;
2. Потврда од Агенцијата за вработување или образец М1/М2 за вработени лица во редовен работен однос на неопределено работно време;
3. Диплома за завршено високо образование од областа на растителната биотехнологија (поледелство,
производство и преработка на тутун или преработка на
земјоделски-растителни производи) и сведителство за
завршено средно образование од областа на растителната биотехнологија како и од областа на производство
и обработка на тутун;

4. Документ за расположливи финансиски средства
за најмалку половина од планираната количина на
тутун за првата производна реколта во висина на просечната откупна цена по килограм од претходната реколта на ниво на државата и тоа:
- информација за економско финансиска состојба
издадена од Централен регистар на Република Северна
Македонија за работењето во претходната година или
- банкарска гаранција за обезбедени средства за
планираниот откуп на тутун;
5. Имотен лист или договор за закуп дека располага
со просторија за откуп;
6. Имотен лист или договор за закуп од најмалку
три години дека располага со простории наменети за
сместување, чување и индустриска обработка на тутун,
како и соодветени простории за сместување на обработениот тутун;
7. Документација дека располага со опрема за откуп
и индустриска обработка на тутун, во сопственост или
закуп;
8. Записник од Државниот инспекторат за земјоделство за докажување на условот дека откупувачот располага со соодветни објекти и опрема согласно Правилникот поблиските услови кои треба да ги исполнува
откупувачот на тутун за запишување во Регистарот на
откупувачи на тутун и
9. Бизнис план со податоци и пресметка за договорена површина и планирана количина за откуп на
тутун во првата производна година, по типови и реони
со образложение за исполнување на условите од точките 5, 6 и 7 на овој член, со изјава на одговорното лице
во правното лице заверена на нотар дека ќе ги откупи
количините на тутун што планира да ги договори.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината и формата на образецот за поднесување барање за запишување во регистарот на откупувачи на тутун („Службен
весник на Република Македонија“ бр.201/16).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 29-6194/3
31 јули 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА

2621.
Врз основа на член 49 став (11) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16,
178/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), министерот за образование и наука донесе
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По основ на успехот во учењето, односно успехот
остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула:
Максимални бодови од остварен успех = Просечен
успех Х 2
По основ на материјалните можности на студентите
и нивните семејства бодовите се добиваат на следниот
начин:
Семејно-материјална положба на студентот

Бодови

ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ И
НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ
СТУДИРААТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

до 35%

60

од 35% до 45%

50

од 45% до 55%

40

од 55% до 65%

30

Член 1
Со овој правилник се пропишува видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студентите кои студираат во Република Северна Македонија.

од 65% до 75%

20

Над 75%

0

Член 2
За студентска стипендија (во натамошниот текст:
стипендија) може да конкурира редовен студент запишан на додипломски студии од прв циклус на јавните и
приватните универзитети и високообразовните установи во Република Северна Македонија, согласно објавениот Конкурс за доделување на студентски стипендии
на редовни студенти запишани на додипломски студии
од прв циклус на јавните и приватните универзитети и
високо-образовните установи во Република Северна
Македонија (во натамошниот текст: Конкурсот).
Член 3
Студентите од член 2 од овој правилник пополнуваат електронска пријава и ја доставуваат потребната документација по Конкурсот.
Член 4
Распределбата на стипендиите по вид се врши на
следниот начин:
а) Прва група - 49% од вкупниот број на стипендии
се за студенти од социјалните категории;
б) Втора група - 30% од вкупниот број на стипендии се за студенти кои постигнале особено висок успех
во учењето;
в) Трета група - 20% од вкупниот број на стипендии
се за студенти кои се запишани на студиски програми
од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки.
г) Четврта група - 1% од вкупниот број на стипендии се за студенти кои се запишани во прва година на
студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование.
Член 5
Рангирањето на студентите од член 4 точка а) од
овој правилник се врши на следниот начин:
- студентите добиваат најмногу до 100 бода, при
што од вкупниот број бодови најмногу до 20 бода се
добиваат за постигнатиот успех во образованието, за
материјалните можности на студентите и нивните семејства се добиваат до 60 бодови, студентите кои до 18
години биле без родители и родителска грижа, студентите кои се категоризирани како лица со посебни потреби, студенти - деца на самохран родител, студентидеца на корисници на социјална помош и студенти деца на корисници на надомест по основ на технолошки вишок за кои вкупните приходи во семејството се
под нето минималната плата утврдена во Република
Северна Македонија добиваат дополнителни 10 бодови, додека за студиска програма на која е запишан
студентот-технички и медицински науки се добиваат
дополнителни 10 бодови.

За критериумот материјални можности на студентите
и нивните семејства, се земаат вкупните месечни примања по член на семејство на студентот (месечните нето
плати и годишните приходи по разни основи прикажани
во образецот од Управа за јавни приходи - земјоделска
дејност, стопанска дејност, авторски права, издавање на
простор и други приходи) во однос на просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Северна Македонија за последните три месеци утврдена од
Државниот завод за статистика. По основ на овој критериум може да се добие најмногу 60 бодови.
Ако месечните примања на семејството по член се помали или еднакви со 35% од просечно исплатена месечна
нето плата во Република Северна Македонија кандидатот
го добива максималниот број на бодови, ако месечните
примања на семејството по член се поголеми од 35% а се
помали или еднакви со 45% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Северна Македонија кандидатот добива 50 бодови, ако месечните примања на семејството по член се поголеми од 45% а се помали или еднакви со 55% од просечно исплатена месечна нето плата
во Република Северна Македонија кандидатот добива 40
бодови, ако месечните примања на семејството по член се
поголеми од 55% а се помали или еднакви со 65% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Северна Македонија кандидатот добива 30 бодови, ако месечните примања на семејството по член се поголеми од 65%
а се помали или еднакви со 75% од просечно исплатена
месечна нето плата во Република Северна Македонија
кандидатот добива 20 бода, а за месечните примања на семејството по член се повисоки од 75% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Северна Македонија не се добиваат бодови.
Бодовите по основ на материјалните можности на
студентите и нивните семејства се пресметуваат според
формулата:
Максимални 60 бодови = {[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството)
/ Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од
вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци *
Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од
вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на
членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни
права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број
на членови во семејството)]} ≤ 35% од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Северна Македонија за последните три месеци утврдена од
Државниот завод за статистика;
Максимални 50 бодови = {[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството)
/ Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од
вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци *
Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од
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вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на
членови во семејството) ] + [Приходи од имот и имотни
права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број
на членови во семејството)]}, > 35%, а ≤ од 45% од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Северна Македонија за последните три месеци
утврдена од Државниот завод за статистика;
Максимални 40 бодови = {[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството)
/ Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од
вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци *
Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од
вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на
членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни
права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број
на членови во семејството)]}, > од 45%, а ≤ од 55% од
просечно исплатената месечна нето плата по вработен во
Република Северна Македонија за последните три месеци
утврдена од Државниот завод за статистика;
Максимални 30 бодови = {[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството)
/ Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од
вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци *
Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од
вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на
членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни
права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството) ] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број
на членови во семејството)]}, > од 55%, а ≤ од 65% од
просечно исплатената месечна нето плата по вработен во
Република Северна Македонија за последните три месеци
утврдена од Државниот завод за статистика;
Максимални 20 бодови = {[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството)
/ Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од
вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци *
Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од
вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на
членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни
права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број
на членови во семејството)]}, > од 65%, а ≤ од 75% од
просечно исплатената месечна нето плата по вработен во
Република Северна Македонија за последните три месеци
утврдена од Државниот завод за статистика;
Максимални 0 бодови = {[(Последна исплатена плата
од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна
исплатена плата од други членови на семејството) / Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци *
Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од
вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на
членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни
права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број
на членови во семејството)]}, > 75% од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Северна Македонија за последните три месеци утврдена од
Државниот завод за статистика.
Член 6
Студентите од член 4 точка б) од овој правилник
кои постигнале особено висок успех во учењето добиваат најмногу до 100 бода за остварениот успех во текот на студирањето.
По основ на успехот во учењето, односно успехот
остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула:
Максимални бодови = Просечен успех Х 10.
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Член 7
Студентите од член 4 точка в) од овој правилник
кои се запишани на студиски програми од научните
подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки добиваат најмногу до 100 бода.
По основ на студиска програма на која е запишан
студентот, бодовите се добиваат врз основа на следната формула:
Максимални бодови = Просечен успех Х 10.
Член 8
Студентите од член 4 точка г) од овој правилник
кои се запишани во прва година на студиски програми
на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и
средното образование добиваат најмногу до 100 бода.
По основ на успехот во учењето, односно успехот
остварен во текот на средното образование, максималниот број на бодови изнесува до 80, а бодовите се добиваат врз основа на следната формула:
- се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со
бројот на оценките и добиениот среден успех се множи
со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу до
60 поени.
- за кандидатите кои полагале државна матура во
бодирањето на успехот постигнат при полагањето на
државната матура носи најмногу 20 поени и се врши на
следниов начин:
- оценките од екстерните предмети кои се полагаат
на државната матура, се множат со 3.
- оценката од интерниот предмет кој се полага на
државната матура, се множи со 1.
По основ на користење на стипендија за талентирани ученици од Министерството за образование и наука,
максималниот број на бодови изнесува 20, а бодовите
се добиваат врз основа на следната формула:
Број на години на користење на стипендија за талентиран ученик х 5.
Член 9
Од страна на Министерството за образование и наука се:
- врши прием и проверка на документацијата од
кандидатите,
- изготвува конечен список на студентите на кои им
се доделува стипендијата и истиот се објавува на интернет страницата на Министерството за образование и
наука,
- доставува на одобрување до министерот за образование и наука конечниот список на кандидати на кои
им се доделува стипендија,
- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава во прв степен по жалби на студентите и
- доставуваат жалбите до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен.
Член 10
Студентот кој конкурирал за два или повеќе вида на
стипендии и ги исполнил условите за добивање, доставува изјава до Министерството за образование и наука
за кој вид на стипендија се определува.
Член 11
Стипендијата се доделува за вкупно семестри за додипломски студии од прв циклус колку што се предвидени со статутот на високообразовната установа, освен
за семестрите од првата студиска година и апсолвентскиот стаж за студирање.
Член 12
Корисникот на стипендија ја користи стипендијата
врз основа на склучен договор со Министерството за
образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните
права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

Стр. 8 - Бр. 168
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Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 19-8781/1
7 август 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2622.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ
ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА
ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ТРАНЗИТИРААТ НИЗ РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на африканска свинска чума се забранува увоз
и транзит во Република Северна Македонија на:

- живи животни кои потекнуваат од Република
Србија и кои транзитираат низ Република Србија и
- производи и нуспроизводи од животинско потекло
кои потекнуваат од Република Србија.
(2) Забраната од став (1) алинеја 1 се применува на
пратки со домашни и диви свињи.
(3) Забраната од став (1) алинеја 2 се применува на
следните пратки:
1) семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони од свињи,
2) свинско месо,
3) производи од свинско месо,
4) преработки од свинско месо,
5) мешовити производи кои содржат свинско месо,
6) други производи кои содржат производи од свињи и
7) нуспроизводи и деривати на нуспроизводи од
свињи.
Член 2
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Бр. 02-2539/1
12 август 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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