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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2174. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија,на седницата одржана на 24 август 2010 
година, даде 
 

АВТЕНТИЧНО  ТОЛКУВАЊЕ   
НА ЧЛЕНОТ 128 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 103/2008) 

 
Одредбата од членот 128  на  Законот за основното 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 103/2008), гласи: 

„(1) Орган на раководење во основното училиште е 
директорот. 

 (2) Директорот е одговорен за законитоста во рабо-
тата и за материјално-финансиското работење на учи-
лиштето. 

 (3) За директор на основно училиште може да се 
избира лице кое има најмалку високо образование и 
кое ги исполнува условите за наставник или стручен 
соработник во основното училиште и ако има најмалку 
пет години работно искуство во воспитно-образовната 
работа, положен испит за директор.  

(4) По исклучок, доколку нема пријавено кандидат 
со положен испит за директор, за директор може да би-
де избрано и лице кое не положило испит за директор, 
но е должно истиот да го положи во рок од една година 
од денот на изборот за директор. 

(5) Ако избраниот директор не го положи испитот 
за директор во рокот утврден во ставот (4) на овој 
член, му престанува мандатот на директор. 

(6) Мандатот на директорот трае четири години, со 
можност за уште еден мандат.“ 

Одредбата од членот 128 став (6) на Законот за ос-
новното образование („Службен весник на Република 
Македонија“ број 103/2008), треба да се толкува така 
што претходните мандати на директорот на основното 
училиште пред влегувањето во сила на овој закон се 
засметуваат во мандатот на директорот. Следователно 
претходните два мандата на директорот на основното 
училиште претставуваат ограничување за повторен из-
бор за директор на основното училиште.   

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
Бр. 07-3521/1                              Претседател 

24 август 2010 година        на Собранието на Република 
      Скопје                                Македонија,  

    Трајко Вељаноски, с.р. 
___________ 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2175. 

У К А З  бр. 8 
од 19 август 2010 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 и 12 од За-

конот за одбрана  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006 
и 110/2008) 

СЕ ОТПОВИКУВА 
 
Полковник КУЗМАНОВ АЛЕКСАНДАР ДОНЧЕ 
ФЧ: полковник, по формација полковник, 
Лична ВЕС: 31539, ЕМБГ: 0907963483002 
од должноста Воен Аташе на Република Македони-

ја во Црна Гора, со седиште во Подгорица. 
  
Овој указ да се изврши на 01.09.2010 година. 
 
Бр. 07-1465                                 Претседател 

19 август 2010 година            на Република Македонија, 
     Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

___________ 
2176. 

 
У К А З  бр. 9 
од 19 август 2010 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 и 12 од За-

конот за одбрана  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006 
и 110/2008) 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
Полковник КУЗМАНОВ АЛЕКСАНДАР ДОНЧЕ 
ФЧ: полковник, по формација полковник, 
Лична ВЕС: 31539, ЕМБГ: 0907963483002 
на должноста НЕРЕЗИДЕНТНО ОДБРАНБЕНО 

АТАШЕ на Република Македонија за Црна Гора и Бос-
на и Херцеговина, со седиште во Скопје. 

  
Овој указ да се изврши на 01.09.2010 година. 
 
 Бр. 07-1466                                Претседател 

19 август 2010 година            на Република Македонија, 
     Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2177. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ НА КОИ ИМ СЕ ДО-
ДЕЛУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРА-
ВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА 

АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Согласно Одлуката за доделување средства за пост-

дипломски студии во странство од областа на правото, 
економијата и политиките на ЕУ за академската 
2010/2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 67/2010, 74/2010 и 111/2010) стипендии 
им се доделуваат на следниве седум кандидати: 
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1. Владимир Колевски, 
2. Весна Палевска, 
3. Тамара Стефановиќ, 
4. Даниела Цветановска, 
5. Марија Пешовска, 
6. Тина Џеповска и 
7. Ѓенеза Маќелара. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 51-5109/1             Заменик на претседателот 

24 август 2010 година       на Владата на Република 
          Скопје                              Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2178. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 август 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. Марија Павловиќ Латас се разрешува од должно-

ста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија – Скопје, на нејзино барање. 

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

 
Бр. 22-4986/1                Заменик на претседателот 

17 август 2010 година         на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2179. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за виното 

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

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И РОКОТ ЗА ЗЕМАЊЕ НА МОСТ-
РИ ЗА ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД МЕРЕ-
ЊЕТО НА ШЕЌЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ВИНСКОТО  

ГРОЗЈЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката и ро-

кот за земање на мостри за проверка на резултатите од 
мерењето на шеќерните единици на винското грозје.  

Член 2 
(1) Производителот на грозје кој е незадоволен од 

резултатите од мерењето на шеќерните единици од 
страна на трговецот со винско грозје за производство 
на вино или производителот на вино, по добивањето на 
откупна белешка, го отстранува грозјето надвор од 
просторот за прием на грозјето на место определелено 
од страна на трговецот со винско грозје за производс-
тво на вино или производителот на вино и веднаш под-
несува барање за проверка на резултатите до државен 
инспектор за земјоделство (во понатамошниот текст: 
инспектор). 

(2) Инспекторот до кој е поднесено барањето во рок 
од член 3 став 1 од овој правилник повикува овластено 
лице од овластена лабораторија  за  вршење на физич-
ко-хемиска анализа на грозјето (во понатамошниот 
текст: лабораторија) заради вршење на проверка на ре-
зултатите. 

 
Член 3 

(1) Инспекторот и овластеното лице од лаборатори-
јата од член 2 од овој правилник земаат мостри за про-
верка на резултатите од мерењето на шеќерните едини-
ци и ја вршат проверката најдоцна во рок од три часа 
од поднесувањето на барањето за проверка.  

(2) При вршењето на проверката на резултатите, 
инспекторот составува записник кој ги содржи следни-
те податоци:  

- име и презиме на производителот на грозје кој ба-
ра проверка на резултатите од мерењето на шеќерните 
единици на грозјето,  

- назив на трговецот со винско грозје за производс-
тво на вино, односно производителот на вино, кој го 
извршил првичното мерење на шеќерните единици на 
грозјето, 

- сорта и количина на грозје,  
- датум, час и место на првичното мерење на ше-

ќерните единици на грозјето, 
- првично измерена вредност на шеќерните едини-

ци на грозјето,  
- датум, час и место на повторното мерење на ше-

ќерните единици на грозјето од страна на лаборатори-
јата, и 

- резултатите од повторното мерење на шеќерните 
единици на грозјето од страна на лабораторијата.  

(3) Записникот од ставот 2 на овој член се составува 
во четири копии, по претходно платени трошоци за 
проверка на резултатите согласно трошковникот на ла-
бораторијата од страна на подносителот на барањето 
од кои по една копија веднаш им се врачува на произ-
водителот на грозје кој бара проверка на резултатите 
од мерењето на шеќерните единици на грозјето, трго-
вецот со винско грозје за производство на вино, однос-
но производителот на вино, една копија задржува прет-
ставникот на лабораторијата и една копија задржува 
инспекторот. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 08-7441/3 

16 август 2010 година                        Министер, 
   Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 
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2180. 
Врз основа на член 33 став 3 од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија“ 50/2010), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ 
НА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА АНАЛИЗА НА ВИНОТО, 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРОСТО-
РИИТЕ И ОПРЕМАТА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-
НУВААТ ОВЛАСТЕНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА АНАЛИЗА ЗАРА-
ДИ СТАВАЊЕ НА ВИНОТО ВО ПРОМЕТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА АНАЛИЗА  

НА ВИНОТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат основните пара-

метри кои се предмет на физичко-хемиска анализа на 
виното, поблиските услови во однос на просториите и 
опремата кои треба да ги исполнуваат овластените ла-
боратории  за вршење на физичко-хемиска анализа за-
ради ставање на виното во промет и постапката за из-
давање на овластувањето за вршење на физичко-хеми-
ска анализа на виното.  

  
Член 2 

Основните параметри кои се предмет на физичко-
хемиска анализа на виното заради добивање на реше-
ние за ставање во промет се:  

1. Специфична тежина 20º /20'/ пикнометриски, 
2. Алкохол / дестилација и пикнометриски, 
3. Вкупен екстракт / пикнометриски, 
4. Вкупни киселини / волуметриска метода, 
5. Испарливи киселини / метода по Ripper, 
6. Вкупен SO2 метода по Ripper, 
7. Слободен  SO2 /  метода по Ripper, 
8. Инвертен шеќер / метода по Shorl, 
9. Лимонска киселина/течна хроматографија 
   (HPLC-DAD). 
 

Член 3 
(1) Овластените лаборатории за вршење на физич-

ко-хемиска анализа на виното (во натамошниот текст: 
овластени лаборатории), треба да располагаат со по-
себни простории за вршење на физичко-хемиска анали-
за на виното, складирање и чување на мостри и за чува-
ње на хемикалии, реагенси и стандарди. 

(2) Овластените лаборатории треба да поседуваат 
одобрение за употреба на објектот и известување за за-
почнување за вршење на дејност. 

(3) Просториите од став 1 на овој член треба да да 
имаат стабилна и контролирана температура и влажност 
на воздухот, да бидат оптимално осветлени, да бидат по-
врзани на постојана и стабилна електрична мрежа. 

 
Член 4 

Овластени лаборатории за вршење на физичко-хе-
миска анализа на виното треба да располагаат со соод-
ветна опрема која овозможува  утврдување на следниве 
параметри на виното:  

1. специфична густина на 200c, пикнометриски,  
2. алкохолна јачина, дестилација и пикнометриски, 
3. вкупен сув екстрат, пикнометриски,  
4. редуктивни шеќери, метод на Shorl,   
5. присуство и содржина на сахароза, HPLC (течен 

хроматограф), 
6. присуство и содржина на глукоза и фруктоза, 

HPLC, 
7. содржина на пепел, волуметриски метод, 
8. алкалност на пепелот, волуметриски метод, 
9. присуство на хлориди, волуметриски метод, 

10. присуство на сулфати, волуметриски метод, 
11. вкупна киселост, волуметриски метод, 
12. испарлива киселост, метод по Ripper,  
13. присуство и содржина на винска киселина, 

HPLC, 
14. присуство и содржина на лимонска киселина, 

HPLC, 
15. присуство и содржина на јаболкова киселина, 

HPLC, 
16. присуство и содржина на сорбинска киселина, 

HPLC, 
17. присуство и содржина на аскорбинска киселина, 

HPLC, 
18. pH, ph метар, 
19. присуство и содржина на сулфур диоксид, ме-

тод по Ripper,  
20. присуство и содржина на натриум, AA (атомски 

адсорбер), 
21. присуство и содржина на калиум, AA (атомски 

адсорбер), 
22. присуство и содржина на магнезиум, AA (атом-

ски адсорбер),  
23. присуство и содржина на калциум, AA (атомски 

адсорбер), 
24. присуство и содржина на железо, AA (атомски 

адсорбер), 
25. присуство и содржина на бакар, AA (атомски 

адсорбер), 
26. присуство и содржина на кадмиум, AA (атомски 

адсорбер), 
27. присуство и содржина на сребро, AA (атомски 

адсорбер), 
28. присуство и содржина на цинк, AA (атомски ад-

сорбер),  
29. присуство и содржина на олово, AA (атомски 

адсорбер),  
30. присуство и содржина на флуориди,волуметри-

ски метод,  
31. присуство и содржина на јаглерод диоксид,ти-

триметриска метода,  
32. присуство и содржина на деривати од цијанид, 

спектрофотометриска,  
33. присуство и содржина на алил изотиоцијанат, 

спектрофотометриска,  
34. Вкупни полифеноли, индекс по Фолин (Folin - 

Ciocalteu), спектрофотометриска ( спектрофотометар),  
35. Етил карбамат, гасна хроматографија со масна 

спектрометрија GCMS. 
(2) Овластените лаборатории од член 3 на овој пра-

вилник, покрај опремата од ставот 1 од овој член треба 
да располааат и со опрема за мерење на шеќерните еди-
ници на грозјето на места кадешто се врши откуп на 
винско грозје.  

 
Член 5 

(1) Овластените лаборатории кои ги исполнуваат 
условите од членовите 3 и 4 на овој правилник доста-
вуваат барање за овластување за вршење на физичко-
хемиска анализа на виното до Министерство за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

(2) По приемот на барањето, државен земјоделски 
инспектор на лице место го констатира исполнувањето 
на условите од членовите 3 и 4 на овој правилник и со-
ставува записник.  

(3) Врз основа на записникот на државниот земјо-
делски инспектор и писмените докази за исполнување 
на условите од член 33 став 2 од Законот за вино, Ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
ја овластува лабораторијата заради вршење на физич-
ко-хемиска анализа, заради добивање на решение за 
ставање на виното во промет. 
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Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-7602/3 

16 август 2010 година                           Министер, 
     Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 

____________ 
2181. 

Врз основа на член 78 став 3 од Законот за земјо-
делството и руралниот развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр 49/10), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство објавува 

 
К О Д Е К С 

НА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА И ХИГИЕНСКА  
ПРАКСА 

 
Член 1 

Со овој кодекс се пропишува начинот на спроведува-
ње на добрата земјоделска, односно хигиенска пракса. 

 
Член 2 

(1) Начинот на спроведување на Добрата земјоделска 
и хигиенска пракса (во понатамошен текст ДЗХП) во 
смисла на овој кодекс е уреден со документ за ДЗХП.  

(2) Во Кодексот за ДЗХП се содржани одредби кои 
се во согласност со националното законодавство.  

(3) Под принципи за ДЗХП се дефинира извршува-
ње на земјоделски активности на оној начин кој овоз-
можува добро управување на земјоделските површини 
земајќи ги во предвид климатските карактеристики на 
регионот, вклучувајќи ги и постоечките земјоделски 
системи, употреба на земјоделското земјиште, плодо-
ред, земјоделски практики и структура на земјоделски-
те стопанства. 

(4) Целтa на кодексот за ДЗХП е да се намали нега-
тивното влијание на земјоделството на животната сре-
дина и да се спречи исцрпувањето и нерационална упо-
треба на главните природни ресурси (почва, вода, жи-
вотни, растенија и предели). 

 
Член 3 

ДЗХП се засновува на примена на агротехнички и 
други мерки кои се изведуваат од следниве начела: 

- висок степен на заштита на здравјето на потрошу-
вачите; 

- заштита на природата; 
- одговорно управување со земјиштето, одржување 

на плодноста на почвата, нејзината структура и нутри-
тивниот систем; 

- одговорна употреба и заштита на водата; 
- зачувување на биодиверзитетот; 
- безбедно користење и складирање на фито-фарма-

цевски средства, опрема за заштита и безбедности ме-
тоди на работа; 

- управување со органски отпад; 
- водење и чување на документација за активности 

на земјоделскиот имот. 
 

Член 4 
При примената на ДЗХП, земјоделските производи-

тели треба да се раководат и да ги почитуваат следниве 
принципи: 

- примена на најдобрите земјоделски практики при 
производство на храна за луѓето и животните, заснова-
но на барањата за одржливо земјоделство; 

- земјоделското производство да се остварува со 
комбинирање на најдобри земјоделски практики; 

- заштита на животната средина и оптимално кори-
стење на природните ресурси; 

- примена на земјоделски технологии кои вообичаено 
се применуваат во Република Македонија и кои водат 
сметка за заштита на земјиштето, благосостојбата и здрав-
јето на животните, хигиената, здравјето на растенијата, 
безбедноста на храната и грижата за општото здравје.  

 
Член 5 

За да се остварат начелата и принципите од члено-
вите 3 и 4 на овој кодекс земјоделскиот производител 
треба да: 

- ја чува довербата на потрошувачот за квалитетот 
и здравствената исправност (безбедност) на храната; 

- го минимизира загадувањето на околината; 
- ја редуцира употребата на хемиски препарати; 
- овозможува унапредување на ефикасноста на ко-

ристењето на природните енергетски ресурси; 
- се однесува одговорно во однос на здравјето и 

безбедноста на работниците и севкупната одговорност 
во работењето; 

- практикува одговорен однос и грижа за благосо-
стојба на животните. 

 
Член 6 

Начелата и принципите на ДЗХП од членовите 4 и 5 
може да послужат како основа за поттикнување на при-
мента на агро-еколошките мерки и користење специ-
фични субвенции и плаќања за таа намена како и услов 
за користење на одделни мерки за финансиска поддр-
шка во земјоделството и руралниот развој.  

 
Член 7 

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

 
    

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

 
Образложение   

Кодекс на добра земјоделска и хигиенска пракса се 
изработува врз основа на член 78 став 3 од Законот за 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Македонија” бр 49/10). 

Со Кодексот на добра земјоделска и хигиенска пра-
кса поблиску се пропишуваат начинот на спроведување 
на добрата земјоделска, односно хигиенска пракса.  Со 
овој кодекс се дефинира извршување на земјоделски 
активности на оној начин кој овозможува добро управу-
вање на земјоделските површини земајќи ги во предвид 
климатските карактеристики на регионот, вклучувајќи 
ги и постоечките земјоделски системи, употреба на зем-
јоделското земјиште, плодоред, земјоделски практики и 
структура на земјоделските стопанства. 

Принципите за користење на кодексот на добра 
земјоделска и хигиенска пракса се примената на најдо-
брите земјоделски практики при производство на храна 
за луѓето и животните, засновано на барањата за одрж-
ливо земјоделство, земјоделското производство да се 
остварува со комбинирање на најдобри земјоделски 
практики, заштита на животната средина и оптимално 
користење на природните ресурси и примена на земјо-
делски технологии кои вообичаено се применуваат во 
Република Македонија и кои водат сметка за заштита 
на земјиштето, благосостојбата и здравјето на живот-
ните, хигиената, здравјето на растенијата, безбедноста 
на храната и грижата за општото здравје. 

Кодексот на добра земјоделска и хигиенска пракса 
ќе придонесе кон изготвување и реализирање на мер-
ките утврдени со оските на заедничките политики на 
руралниот развој и поголема поддршка на помалите се-
мејни земјоделски стопанства кои истата ќе ја приме-
нуваат, во однос на оние кои ќе работат по конвенцио-
нални методи различни од препораките наведени во 
овој кодекс.  
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2010 година                                       Министер, 
    Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2182. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛ-

НА РАБОТА ГОСТИВАР 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Гостивар, број 02-
934/2 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, 
на седницата одржана на  12.08.2010 година . 

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

 
Бр. 10-5855/1 

23 август 2010 година                             Министер, 
   Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2183. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа-Виница, број 0101-311/1 донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на  11.08.2010 година. 

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

 
Бр. 10-5859/1 

23 август 2010 година                           Министер, 
   Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2184. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ВЕЛЕС 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Велес, број 02-
1509/2 донесен од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на  12.08.2010 година . 

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

 
Бр. 10-5861/1 

23 август 2010 година                             Министер, 
   Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2185. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална поли-
тика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛ-

НА РАБОТА БИТОЛА 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Битола, број 0101-
1249 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, 
на седницата одржана на  19.08.2010 година. 

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

Бр. 10-5863/1 
23 август 2010 година                          Министер, 

   Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2186. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Стапува во примена востановениот катастар на недвиж-
ности за катастарската општина Чаир - Општина Чаир. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановениот 
катастар на недвижности од став 1 од ова решение, пре-
станува да се применува катастарот на земјиште за КО 
Чаир, востановен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  

Бр. 03-12236/2 
24 август 2010 година                      Директор, 

     Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИJАЦИОНА СИГУРНОСТ 

2187. 
Врз основа на член 3 став 2 точка 12 од Законот за 

заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за радија-
циона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛИ И ЛИЦЕНЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на тро-
шоците за издавање на дозволи и лиценци.  

Член 2 
Подносителот на барањето за издавање на дозвола 

или лиценца, со поднесување на барањето уплатува на 
сметка на Дирекцијата за радијациона сигурност износ 
од 2.000,00 денари на име трошоци, во спротивно се 
смета дека барањето не е поднесено. 

Подносителот на електронско барање за издавање 
на дозвола или лиценца, со поднесување на барањето, а 
најдоцна до издавањето на дозволата или лиценцата, 
уплатува на сметка на Дирекцијата за радијациона си-
гурност износ од 2.000,00 денари на име трошоци, во 
спротивно се смета дека барањето не е поднесено. 

Подносителот на барањето за согласност за поста-
вување на електронска комуникациска опрема за пре-
нос на слика, говор и други податоци која се поставува 
на објекти за кои е издадено одобрение за употреба, со 
поднесување на барањето уплатува на сметка на Ди-
рекцијата за радијациона сигурност износ од 2.000,00 
денари на име трошоци, во спротивно се смета дека ба-
рањето не е поднесено. 
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Член 3 
Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење 
изнесува и тоа: 

1) за увоз: 
- еднократен.....................................10.000,00 денари, 
- повеќекратен..................................30.000,00 денари. 
2) за извоз: 
- еднократен.....................................10.000,00 денари, 
- повеќекратен .................................30.000,00 денари. 
3) за превоз ......................................30.000,00 денари, 
4) за превоз за сопствени потреби.....20.000,00 денари, 
5) за складирање во времено складиште на искори-

стен радиоактивен извор.......10.000,00 денари по извор, 
6) за давање на користење ...............9.000,00 денари, 
7)  за поставување и одржување (сервисирање) 

.................................................................20.000,00 денари, 
8) за престанок на употреба .........10.000,00 денари и 
9) за производство.........................100.000,00 денари.  

Член 4 
Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

вршење на дејност со: 
1) Отворени извори на јонизирачко зрачење и тоа:  
- За дијагностика во нуклеарна медицина...................  

.................................................................50.000,00 денари, 
- За дијагностика и терапија во нуклеарна медицина 

...............................................................50.000,00 денари и 
- За друга намена ............................30.000,00 денари. 
2) Затворени извори на јонизирачко зрачење, вклу-

чувајќи уреди за техничка контрола, уреди за гама де-
фектоскопија, уреди за гама-терапија и слично: 

- категорија 1 на радиоактивни  
  извори.............................30.000,00 денари по извор, 
- категорија 2 на радиоактивни  
  извори .............................25.000,00 денари по извор, 
- категорија 3 на радиоактивни  
  извори .............................20.000,00 денари по извор, 
- категорија 4 на радиоактивни  
извори ............................10.000,00 денари по извор и 
- категорија 5 на радиоактивни  
извори .................................8.000,00 денари по извор. 
3) Акцелератор.................60.000,00 денари по извор. 
4) Медицински рентген апарати: 
a) во стоматологија: 
- за снимање на заби......6.000,00 денари по апарат и 
- за панорамско снимање на заби  
и вилица...........................12.000,00 денари по апарат. 
б) во медицината: 
- компјутеризирана томографија................................. 
..........................................60.000,00 денари по апарат, 
- интервентна радиологија............................................ 
..........................................30.000,00 денари по апарат, 
- рентген апарат за снимање дојки  
(мамографија).................12.000,00 денари по апарат, 
- рентген апарати за терапевтска  
намена..............................35.000,00 денари по апарат, 
- рентген апарат за снимање на густина на минера-

ли во коски..........................20.000,00 денари по апарат и 
- останати рентген апарати за графија и скопија 

........30.000,00 денари по апарат, 
5) рентген апарати во ветеринарна  
медицина ........................30.000,00 денари по апарат, 
6) Индустриски рентген апарати: 
- рентген дефектоскопи................................................. 
........................................30.000,00 денари по апарат и 
- останати........................20.000,00 денари по апарат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

симнување и безбедно и сигурно складирање изнесува 
и тоа за: 

1) радиоактивен громобран.......................................... 
...........................................20.000,00 денари по извор, 
2) јонизационен јавувач на пожар............................... 
...........................................1.000,00 денари по извор и 
3) друг радиоактивен извор.......................................... 
...........................................10.000,00 денари по извор.  

Член 6 
Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

транзит на радиоактивен и нуклеарен материјал и ради-
оактивен и нуклеарен отпад низ територијата на Репуб-
лика Македонија изнесува 55.000,00 денари. 

 
Член 7 

Висината на трошокот за издавање на дозвола за 
вршење на дејност складирање на ниско и средноакти-
вен радиоактивен отпад изнесува 60.000,00 денари.  

 
Член 8 

Висината на трошокот за издавање на лиценца из-
несува и тоа за: 

1) овластен стручен технички  
сервис............................................100.000,00 денари и 
2) за вршење на деконтаминација....60.000,00 денари. 
 

Член 9 
Висината на трошокот за издавање на согласност за 

поставување на електронска комуникациска опрема за 
пренос на слика, говор и други податоци која се поста-
вува на објекти за кои е издадено одобрение за употре-
ба изнесува 15.000,00 денари. 

 
Член 10 

Висината на трошокот за инспекциски увид од 
страна на Дирекцијата за радијациона сигурност во по-
стапката за издавање на дозвола, лиценца или соглас-
ност изнесува 20.000,00 денари. 

 
Член 11 

Висината на трошокот за изменување и дополнува-
ње на дозволата или лиценцата изнесува 50% од виси-
ната на трошокот за добивање на нова дозвола, однос-
но нова лиценца.   

Член 12 
Висината на трошокот за обновување на дозволата, 

лиценцата или согласноста изнесува исто како и виси-
ната на трошокот за издавање на нова дозвола, лиценца 
или согласност.  

Член 13 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за висината на тро-
шоците за издавање на дозволи и лиценци („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 140/08).    

Член 14 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-1007/2 

18 август 2010 година                       Директор, 
    Скопје                              д-р Нузи Шахин, с.р. 
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