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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2768. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за национал-
ниот уметник на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.47/2011) ја  доне-
сувам следната  

О Д Л У К А  
I 

На Симон Трпчески му се доделува титулата нацио-
нален уметник на Република Македонија.  

  
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 Бр. 07-1582                                  Претседател 
6 септември 2011 година       на Република Македонија, 

     Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2769. 
Врз основа на член 25 став (3) од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за 
финансии донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ, ОД-
ЗЕМЕНИ И ОТКАЖАНИ ЛИЦЕНЦИ И ДОЗВОЛИ ЗА 
ПРИРЕДУВАЊЕ  НА  ИГРИ  НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ  

ИГРИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водењето на евиденцијата за издаде-
ни, одземени и откажани лиценци и дозволи за прире-
дување на игри на среќа и забавни игри.   

Член 2 
Евиденцијата за издадени, одземени и откажани ли-

ценци за приредување на томбола од затворен тип се 
води во електронска форма.  

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи: 
- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот; 
-  адреса и место на деловната просторија во која се 

приредува играта на среќа; 
-  број и датум на донесување на лиценцата; 
-  рок на важност на лиценцата; 
- датум на издавање на лиценцата; 
- датум на престанок на важност на лиценцата; 
- датум на одземање на лиценцата и 
- датум на откажување на лиценцата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани лиценци за приредува-
ње на томбола од затворен тип за првото и второто по-
лугодие од секоја календарска година.   

Член 3 
Евиденцијата за издадени, одземени и откажани ли-

ценци за приредување на игри на среќа во казино се во-
ди во електронска форма.  

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи: 
- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот; 
-  адреса и место на деловната просторија во која се 

приредува играта на среќа; 
-  број и датум на донесување на лиценцата; 
-  рок на важност на лиценцата; 
- датум на издавање на лиценцата; 
- датум на престанок на важност на лиценцата; 
- датум на одземање на лиценцата и 
-  датум на откажување на лиценцата. 

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-
ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани лиценци за приредува-
ње на игри на среќа во казино за првото и второто по-
лугодие од секоја календарска година.  

 
Член 4 

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани ли-
ценци за приредување на игри на среќа во обложувал-
ница се води во електронска форма. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено со-
држи: 

- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот; 
- број на уплатно-исплатни места; 
- број и датум на донесување на лиценцата; 
- рок на важност на лиценцата; 
- датум на издавање на лиценцата; 
- датум на престанок на важност на лиценцата; 
- датум на одземање на лиценцата и 
- датум на откажување на лиценцата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани лиценци за приредува-
ње на игри на среќа во обложувалница за првото и вто-
рото полугодие од секоја календарска година.  

 
Член 5 

Евиденцијата за уплатно-иплатните места  за при-
редување на игри на среќа во обложувалница се води 
за секој приредувач одделно, во електронска форма. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено со-
држи: 

- реден број од образецот “Евиденција за издадени, 
одземени и откажани лиценци за приредување на игри 
на среќа во обложувалница“; 

- назив и седиште на приредувачот; 
- адреса и место на уплатно-исплатното место; 
- број и датум на решението за согласност на уплат-

ното-исплатното место; 
- датум на издавање на решението; 
- датум на престанок со приредување во уплатно-

исплатното место; 
- адреса и место на новото уплатно-исплатно место; 
- број и датум на решението за промена на уплатно-

исплатното место и 
- датум на издавање на решението. 
 

Член 6 
Евиденцијата за издадени, одземени и откажани ли-

ценци за приредување на игри на среќа во автомат клуб 
се води во електронска форма. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено со-
држи: 

- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот; 
- број на деловни простории во кои се приредува 

играта на среќа; 
- адреса и место на деловните простории; 
- број и датум на донесување на лиценцата; 
- рок на важност на лиценцата; 
- датум на издавање на лиценцата; 
- датум на престанок на важност на лиценцата; 
- датум на одземање на лиценцата и 
- датум на откажување на лиценцата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани лиценци за приредува-
ње на автомат клуб за првото и второто полугодие од 
секоја календарска година.  

 
Член 7 

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани ли-
ценци за производител, сопственик или овластен ко-
рисник на интернет игри на среќа (лиценци за произво-
дител) се води во електронска форма. 
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Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи: 
- реден број; 
- назив и седиште на производителот; 
- број и датум на донесување на лиценцата; 
- рок на важност на лиценцата; 
- датум на издавање на лиценцата; 
- датум на престанок на важност на лиценцата; 
- датум на одземање на лиценцата и 
- датум на откажување на лиценцата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани лиценци за производи-
тел, сопственик или овластен корисник на интернет 
игри на среќа (лиценци за производител) за првото и 
второто полугодие од секоја календарска година.  

 
Член 8 

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани ли-
ценци за приредувач на интернет игри на среќа се води 
во електронска форма. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи: 
- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот; 
- број и датум на донесување на лиценцата; 
- рок на важност на лиценцата; 
- датум на издавање на лиценцата; 
- датум на престанок на важност на лиценцата; 
- датум на одземање на лиценцата и 
- датум на откажување на лиценцата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани лиценци за приредувач 
на интернет игри на среќа за првото и второто полуго-
дие од секоја календарска година.  

 
Член 9 

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани 
дозволи за приредување на наградни игри се води во 
електронска форма. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи: 
- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот или приредувачите; 
- број и датум на донесување на дозволата; 
- датум на издавање на дозволата; 
- времетраење на наградната игра; 
- датум на почеток на приредувањето; 
- датум на престанок на приредувањето; 
- датум на одземање на дозволата и  
- датум на откажување на дозволата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани дозволи за приредува-
ње на наградни игри за првото и второто полугодие од 
секоја календарска година.  

 
Член 10 

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани ли-
ценци за приредување на интерактивни игри на среќа  
се води во електронска форма. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи: 
- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот; 
- број и датум на донесување на дозволата; 
- датум на издавање на дозволата; 
- времетраење на играта на среќа; 
- датум на почеток на приредувањето; 
- датум на престанок на приредувањето; 
- датум на одземање на дозволата и  
- датум на откажување на дозволата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани дозволи за приредува-
ње на интерактивни игри на среќа за првото и второто 
полугодие од секоја календарска година.  

 
Член 11 

Евиденцијата за издадени, одземени и откажани 
дозволи за приредување на забавни игри се води во 
електронска форма. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член особено содржи: 
- реден број; 
- назив и седиште на приредувачот; 
- адреса и место на деловната просторија во које се 

приредува забавната игра; 
- број и датум на донесување на дозволата; 
- рок на важност на дозволата; 
- датум на издавање на дозволата; 
- датум на престанок на важност на дозволата; 
- датум на одземање на дозволата и 
- датум на откажување на дозволата. 
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-

ваат и податоци кои се однесуваат на бројот на вкупно 
издадени, одземени и откажани дозволи за приредува-
ње на забавни игри за првото и второто полугодие од 
секоја календарска година.  

 
Член 12 

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

 
Бр. 20-27348/4                       Министер за финансии, 

7 септември 2011 година       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
           Скопје 

__________ 
2770. 

Врз основа на член 146 став (2) од Законот за игри-
те на среќа и за забавните игри („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот 
за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЖИГОТ ЗА 
ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНИТЕ  АВТОМАТИ  ЗА ИГРИ 

ЗА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на жигот за технички исправните автомати за 
игри на среќа. 

 
Член 2 

Основниот жиг со кој се врши жигосување на тех-
нички исправните автомати за игри на среќа при прво-
то пуштање во употреба на новиот автомат има форма 
на круг со пречник од 10мм во кој се наоѓа рамнокрака 
вага со висечки тасови, а над вагата стои ознаката „М“. 

Формата и содржината на жигот од ставот 1 на овој 
член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 3 

Годишниот жиг со кој се врши жигосување на тех-
нички исправните автомати за игри на среќа при редов-
ниот годишен преглед на автоматот има форма на штит 
околу кој може да се опише круг со пречник од 10мм. 
Во горниот дел се наведува годината во која е извршен 
прегледот, а во долниот дел стои ознаката „М“. 

Формата и содржината на жигот од ставот 1 на овој 
член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Наредбата за видот и обликот на 
жигот за технички исправните автомати за игри на сре-
ќа и апарати за забавни игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 19/97). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 20-27349/4                       Министер за финансии, 

7 септември 2011 година       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
          Скопје 
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2771. 
Врз основа на член 43 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И  

ОДОБРУВАЊЕ НА ТОМБОЛСКИТЕ КАРТИЧКИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на евидентирање и одобрување на томболските картички за при-

редување на играта на среќа томбола од затворен тип.  

 

Член 2 

Приредувачот на играта на среќа томбола од затворен тип, пред започнувањето со приредување на играта 

на среќа, томболските картички ги доставува на евидентирање и одобрување во Управата за јавни приходи.  

 

Член 3 

Евидентирањето на томболските картички од членот 2 на овој правилник се врши со внесување на следни-

те податоци на образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник: 

- назив и седиште на приредувачот на играта на среќа томбола од затворен тип; 

- број и датум на лиценцата за приредување на играта на среќа; 

- назив и седиште на деловната просторија во која се приредува играта на среќа томбола од затворен тип; 

- вкупен број на томболските картички; 

- првиот и последниот сериски број на томболските картички и 

- број и датум на поднесување на барањето за евидентирање и одобрување на томболските картички. 

   

Член 4 

Одобрувањето на томболските картички од членот 2 на овој правилник се врши со ставање на службен пе-

чат од страна на Управата за јавни приходи на секоја томболска картичка поединечно. 

 

Член 5 

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

Македонија“. 

 

Бр. 20-27350/3                                              Министер за финансии, 

7 септември 2011 година                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

          Скопје 
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2772. 
Врз основа на член 154 став (2) и (9) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ-
ТО  НА  ЕДУКАЦИЈАТА И  НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА  ЕВИДЕНЦИЈАТА  ЗА  СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведува-

њето на едукацијата и начинот на водењето на евиденцијата за спроведената едукација.  
 

Член 2 
Поканата од членот 1 на овој правилник се изготвува на образец на А4 формат, во бела боја и ги содржи 

следните елементи:  
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функција 

што ја врши во правното лице); 
- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата; 
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата за која е направена неправилноста; 
- место за потпис на овластениот даночен службеник кој ја врши едукацијата; 
- место за потпис на лицето кое се повикува на едукација; 
- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат.  
Образецот на поканата за едукација е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Управата за јавни приходи, преку овластените даночни службени-

ци.  
Едукацијата се спроведува во просториите на Управата за јавни приходи. 
По исклучок од ставот 2 на овој член, едукацијата може да се врши во деловните простории на правните 

лица во кои при вршење на контролата е утврдена неправилност.  
Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати.  
 

Член 4 
Евиденцијата за спроведената едукација се води во електронска форма, која е дадена во Прилог 2 и е соста-

вен дел на овој правилник.  
Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и место на едукацијата; 
- предмет на постапката за едукација; 
- име и презиме на лицето кое се едуцира; 
- име и презиме на овластениот даночен службеник кој ја извршил едукацијата и 
- забелешка.  
  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
 Бр. 20-27351/3                                      Министер за финансии, 

7 септември 2011 година                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
    Скопје 
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2773. 

Врз основа на член 149 став (2) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕ-
НИТЕ ДОБИВКИ ВО ИГРАТА НА СРЕЌА КОИ ПОЕДИНЕЧНО ГО НАДМИНУВААТ ИЗНОСОТ ОД 

10.000 ДЕНАРИ И ЗА НИВНИТЕ ДОБИТНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остваре-

ните добивки во играта на среќа, кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните до-
битници.  

 
Член 2 

Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот 1 на овој правилник ја водат во хартиена фор-
ма, на образец „Евиденција за остварените добивки над 10.000 денари и за нивните добитници“ кој е даден во 
Прилог и е составен дел на овој правилник.   

 
Член 3 

Приредувачите на игрите на среќа евиденцијата од членот 1 на овој правилник ја водат на месечна основа 
и образецот од членот 2 на овој правилник го доставуваат до надлежната организациона единица на Управата 
за јавни приходи веднаш по завршувањето на месецот за кој се води евиденцијата.  

 
Член 4 

Образецот од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: 
-  назив и седиште на приредувачот на играта на среќа; 
- вид на играта на среќа; 
- број и датум на лиценцата, односно број и датум на дозволата, за приредување на играта на среќа; 
- назив, место и адреса на подружницата на приредувачот на играта на среќа; 
- име, презиме и адреса на добитникот физичко лице, односно назив и седиште на добитникот правно ли-

це;  
- единствен матичен број на граѓанинот за добитникот физичко лице, односно единствен даночен број за 

добитникот правно лице; 
- вид на остварената добивка која го надминува износот од 10.000 денари со означување дали добивката е 

парична или стоковна; 
- поединечен износ на остварената добивка; 
- износ на персоналниот данок на доход; 
- износ за исплата на паричната добивка; 
- ден и место на исплатата на паричната, односно на предавањето на стоковната добивка и  
- место за забелешка.   
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
 
Бр. 20-27352/4                                       Министер за финансии, 

7 септември 2011 година                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
    Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2774. 

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република 

Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-

тво донесе 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА СТАТУСОТ НА  

ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ВО ОБЛАСТА БР. 8 

 

Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за утврдување на 

статусот на штетни организми во областа бр.8. 

 

Член 2 

Во постапката за утврдување на статусот на штетни организми во областа може да се примени меѓуна-

родниот стандард за утврдување на статусот на штетни организми во областа бр.8, кој е даден во Прилогот и 

е составен дел на оваа наредба. 

 

Член 3 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.17-515/3                                       Министер за земјоделство,  

август 2011 година                            шумарство и водостопанство, 

   Скопје                                                        Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2775. 
Врз основа на член  56  од Законот за социјалната 

заштита (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ПРАВОТО НА  СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на  остварување  и ко-
ристење на правото на социјална парична помош,  
(″Службен весник на Република Македонија″ бр. 
146/09 и 59/11),  во член 2 ставот 2 се брише. 

    
Член 2 

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

 
Број 10-5669/3                           Министер за труд и 

31 август 2011 година                    социјална политика, 
   Скопје                                   Спиро Ристовски, с.р.    

__________ 
2776. 

Врз основа на член  67  од Законот за социјалната 
заштита (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ОСТВАРУВАЊЕ НА  ПРАВОТО  НА  ПОСТОЈАНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на  остварување  на 

правото на постојана парична помош,  (″Службен вес-
ник на Република Македонија″ бр. 146/09 и 59/11)  во 
член 2 ставот 2 се брише.  

 
Член 2 

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

 
Број 10-5670/3                           Министер за труд и 

31 август 2011 година                    социјална политика, 
   Скопје                                   Спиро Ристовски, с.р.    

МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
2777. 

Врз  основа на член 107, став (2) од Законот за во-
дите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање во согласност со 
министерот за здравство донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ВО ВРСКА 
СО ИНСТАЛИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ПОСТ-
РОЈКИТЕ КОИ РАБОТАТ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ 
И СУПСТАНЦИИ И НАЧИНОТ НА ТЕСТИРАЊЕ 
НА ПОСТРОЈКИТЕ ОД СТРАНА НА ЕКСПЕРТИ 
ПРЕД ПУШТАЊЕТО  ВО  РАБОТА  И  ВО РЕДОВНИ  

ИНТЕРВАЛИ ЗА ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕТО (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките и 

другите услови за инсталирањето и работата на по-
стројките кои работат со опасни материи и супстанции 
и начинот на тестирање на постројките од страна на 
експерти пред пуштањето во работа и во редовни ин-
тервали за време на работењето.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „Стандард за квалитет на вода“ (СКВ) е концен-
трацијата на одредени поединечни загадувачки или 
групи на загадувачки материи и супстанции во водата, 
која што не треба да биде надмината со цел да се за-
штити здравјето на луѓето и животната средина. Стан-
дард за квалитет на вода е изразена како годишен про-
сек на концентрација на максимално дозволената кон-
центрација. 

- "Просечна годишна концентрација" (ПГК) е про-
сечната концентрација на поединечни загадувачки или 
групи на загадувачки материи и супстанции од Прило-
гот на овој правилник која не смее да биде надмината 
во површинското водно тело со цел да се избегнат се-
риозни долгорочни последици . 

- „Максимална дозволена концентрација“ (МДК) е 
максималната концентрација на поединечни загадувач-
ки или групи на загадувачки материи и супстанции од 
табела 1 од Прилогот на овој правилник која не смее да 
биде надмината во површинското водно тело со цел да 
се избегнат сериозните краткорочни неповратни после-
дици за екосистемите. 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2008/105/EЦ  на Европскиот парламент и Советот  за стандард за 
квалитет  на животната средина во делот на водите (Celex 
бр.32008L0105)  
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- „Токсичност“ е својство на една материја или суп-
станција да предизвикува болест, ненормално однесу-
вање, рак и генетски промени, физиолошки нарушува-
ња, физички деформитети или смрт на живиот органи-
зам; 

- „Неразградливост“ е својство на една материја 
или супстанција која полека се распаѓа или не се распа-
ѓа; 

- „Био-акумулација“ е својство на материјата или 
супстанцијата при влез во живиот организам трајно да 
се вгради и да се акумулираат во ткивата, со што влегу-
ва во синџирот на исхрана на организмите од повисок 
ред,  трајно се вградува  и  акумулира во тие тие орга-
низми, вклучувајќи го и човекот. 

- „Приоритетните материи и супстанции“ се поеди-
нечни загадувачки или групи на загадувачки материи и 
супстанции кои претставуваат значителен ризик за вод-
ната средина, а посебно се класифицирани како опасни 
согласно Законот за хемикалии (1) и се определени со 
Листата на загадувачките материи и супстанции и Ли-
стата на приоритетните материи и супстанции вклучу-
вајќи ги и приоритетните опасни материи и супстан-
ции. Мерките што се преземаат за приоритетните опас-
ни материи и супстанции се во насока на прекин или 
постепено престанување на испуштања, емисии и губи-
тоци на овие материи и супстанции.  

 
Член 3 

(1) Постројките кои работат со опасни материи и 
супстанции треба да ги исполнуваат техничките и дру-
гите услови на начин кој во текот на вршењето на сво-
јата дејност или активност нема да доведат до нарушу-
вање на квалитетот на водните тела, без разлика дали 
постројките имаат испуштање на отпадни води во вод-
ните тела или пак имаат емисии во воздухот, или пак 
на друг начин можат да влијаат врз квалитетот на вод-
ните тела.  

(2) Техничките и другите услови се утврдуваат за 
секоја постројка одделно во интегрираните еколошки 
дозволи издадени согласно Законот за животната сре-
дина. 

(3) При утврдувањето на техничките и другите ус-
лови за секоја постројка одделно се зема во предвид 
квалитетот на водните тела кој се определува преку 
пресметка на просечната годишна концентрација како 
аритметичка концентрација на загадувачки материи и 
супстанции од Прилогот кој е составен дел на овој пра-
вилник на репрезентативен примерок  на вода од вод-
ното тело земен во различни периоди во текот на ка-
лендарската година која не го надминува стандардот за 
квалитет на водата.  

(4) Проценката на квалитетот на водното тело се 
засновува на максимално дозволената концентрација 
(МДК) на загадувачки материи и супстанции од При-
логот на овој правилник, при што секоја поединечна 
мерена концентрација на било кој репрезентативен 
примерок земен од внатрешноста на водното тело не ги 
надминува стандардите за квалитет на водата дадени 
во Прилогот  на овој правилник.  

Член 4 
(1) Постројката може да врши испуштање на мате-

риите и супстанциите дадени во Дел А од Листата на 
загадувачките материи и супстанции доколку е тоа 
утврдено во дозволата за испуштање.  

(2) Постројките не можат да испуштаат материи и 
супстанции од Дел А од Листата на загадувачките ма-
терии и супстанции во подземни водни тела. 

 
Член 5 

(1) Постројката која испушта материи и супстанции 
од Дел Б од Листата на загадувачките материи и суп-
станции  треба да донесе програма за намалување на 
испуштањата на материите и супстанциите, земајќи ја 
во предвид токсичноста, неразградливоста и био-аку-
мулациските својства на материите и супстанциите.  

(2) Постројката може да врши испуштање на мате-
риите и супстанциите дадени во Дел Б од Листата на 
загадувачките материи и супстанции доколку е тоа 
утврдено во дозволата за испуштање.  

(3) Испуштањето од став (2) на овој член може да 
биде утврдено доколку дозволените вредности на испу-
штањата се засноваат на целите за квалитет на водното 
тело во кое се испуштаат материите и супстанциите да-
дени во Дел Б од Листата на загадувачките материи и 
супстанции.  

(4) Програмите наведени во став (1) на овој член ги 
вклучуваат целите за квалитет на водното тело, во кое 
се испуштаат материите и супстанциите дадени во Дел 
Б од Листата на загадувачките материи и супстанции, 
определени во согласност со планот за управување со 
речениот слив на кој припаѓа водното тело.  

 
Член 6 

(1) Постројката пред отпочнувањето со работа тре-
ба да ги има завршено тестирањата (мерења и анализи) 
за квалитетот на отпадните води што ги испушта, осо-
бено во поглед на концентрацијата на загадувачките 
материи и супстанции и на приоритетните материи и 
супстанции дадени во Листата на загадувачките мате-
рии и супстанции и во Листата на приоритетните мате-
рии и супстанции вклучувајќи ги и приоритетните 
опасни материи и супстанции. 

 (2) Постројката во текот на работењето треба да 
прави тестирања согласно условите утврдени во инте-
грираната еколошка дозвола.  

 
Член 7 

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

 
Бр. 07-6982/1                        Бр. 10-7605-13 

4 август 2011 година                   31 август 2011 година 
    Скопје                           Скопје 

 
Министер за животна средина   Министер за здравство, 
    и просторно планирање,            Никола Тодоров, с.р. 

Абдилаќим Адеми, с.р.              
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2778. 
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за  начинот на распределба, 
дистрибуција и ревизија на искористеноста  на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на РМ 
26/10,129/10,106/11 и 111/11“), објавува   
 
ПЛАН ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2012 ГОДИНА 



Стр. 28 - Бр. 123 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 септември 2011 
 



12 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 123 - Стр. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Број 08-00987                         Министер за транспорт и врски 

5 септември 2011 година                                                      на Република Македонија, 
            Скопје                                                                                                                         Миле Јанакиески, с.р.  
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2779. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                    до 41,166 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                    до 42,454 
  
б) Дизел гориво                                      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                  до 41,320 
 
в) Масло за горење                           ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                   до 41,035 
   
г) Мазут                                              ден/кг 
- М-1 НС                                           до 33,665 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини                              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                      до 80,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                      до 81,50 
 
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 68,00 
 
в) Масло за горење                            ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                     до 57,00 
 
г) Мазут                                         ден/кг 
- М-1 НС                                           до 41,247 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                      до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                      до 0,030 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 0,040 
 
г) Мазут                                                ден/кг 
- М-1 НС                                              до 0,050 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                    ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                         до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                         до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        до 0,300 
 
в) Масло за горење                                    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                        до 0,300 
   
г) Мазут                                             ден/кг 
- М-1 НС                                           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                            ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                    до 21,961 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                    до 21,944 
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б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 12,277 
 
в) Масло за горење                                    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 3,230 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-1 НС                                              до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00,01 часот на 13.9.2011 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
      Бр. 02-1198/1 
12 септември 2011 година                     Претседател, 
         Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ 
2780. 

Врз основа на член 7 став 7 од Законот за пасишта 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.3/98, 
101/00, 89/08, 105/09, 42/10 и 116/10), член 25 став 1 
точка 10 од Статутот бр.02-81/3 од 26.9.2006 година, 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со пасишта-Скопје на 14-тата седница, одржана 
на 29.8.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ 
НА УПРАВУВАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО И РАС-
ПРЕДЕЛБАТА  НА ПАСИШТАТА ВО НЕПОСРЕД 
-НА БЛИЗИНА НА СЕЛСКО НАСЕЛЕНО МЕСТО 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат условите, начинот 
на управувањето,  користењето и распределбата на па-
сиштата во непосредна близина на селско населено ме-
сто во сопственост на Република Македонија, а со пра-
во на стопанисување на ЈП за стопанисување со паси-
шта-Скопје, (во натамошниот текст - ЈП за пасишта). 

 
Член 2 

Под пасишта во непосредна близина на селско на-
селено место, согласно овој правилник подразбираат; 
катастарските парцели со култура пасишта  во државна 
сопственост, кои што се наоѓаат во близина на населе-
но место, a претежно се користат за изгон, напасување, 
покосување и одгледување на добиток. 

Пасишта кои се наоѓаат во непосредна близина на 
селско населено место, ќе се издаваат на користење 
согласно Тарифникот донесен од Управен одбор на ЈП 
за пасишта, а врз основа на добиената согласност од 
Владата на Република Македонија.  

 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 3 

Пасиште во близина на населено место во државна 
сопственост може да се дава на користење во постапка 
утврдено со овој правилник. 

 
Член 4 

При еднакви услови, предност на користење на паси-
штата во непосредна близина на селско населено место, 
имаат граѓаните кои живеаат во тие населени места. 

 
Член 5 

ЈП за пасишта при  давањето на користење на паси-
штата во непосредна близина на селско населено ме-
сто,  ќе го има во предвид капацитетот на пасиштaтa со 
кој располага предметната катастарска општина и до-
биточниот фонд со кој располага месното население, а 
кои имаат потреба од користење на пасишта во држав-
на сопственост.  

При давањето на користење на пасиштата, како 
норма потребна за напасување на добитокот  ќе  се ко-
ристат 5 грла ситен добиток  односно 1 грло крупен до-
биток на единица хектар. 

При користење на пасиштата во непосредна близи-
на на селско населено место нема да се утврдуваат гра-
ници на секој поеденичен корисник, односно пасишта-
та ќе се користат од сите сточари од тоа селско населе-
но место на основа склучен договор со ЈП за пасишта. 

 
Член 6 

Пасиштата од член 5 на  од овој правилник, ЈП за 
пасишта  ги дава на користење врз основа на  поднесе-
но барање до Подружница на ЈП за пасишта каде се на-
оѓа седиштето односно живеалиштето на барателот  
или престојувалиштето со потребна документација и 
тоа: 

а) за физичките лица: 
- фотокопија од лична карта; 
- Потврда од Подружницата на ЈП за пасишта дека 

нема обврски по однос на неплатен долг по однос на 
користење на пасиште во државна сопственост и 

- Потврда не постара од 1 месец  за бројот на доби-
токот што го поседува издадена од овластена ветери-
нарна болница. 

- Изјава за место на престојувалиште (само за лица 
кои не се на место на живеење во селското населено 
место во близина на пасиштето). 

б) за правни лица: 
- Доказ (акт) издаден од Централен регистар на Ре-

публика Македонија за извршениот упис во трговскиот 
регистар или од друг надлежен орган за упис на прав-
ните лица не постар од 1 месец; 

- Доказ (акт) издаден од Централен регистар на Ре-
публика Македонија дека правното лице не е под сте-
чај и ликвидација; 

- Потврда од Подружницата на ЈП за пасишта дека 
нема обврски по однос на неплатен долг по однос на 
користење на пасиште во државна сопственост и 

- Потврда не постара од 1 месец  за бројот на доби-
токот што го поседува издадена од овластена ветери-
нарна болница (освен само за барањата наведни во 
член 7 од овој правилник) . 

Барањето од став 1 на овој член содржи податоци за 
подносителот на барањето, бројот и видот на грла до-
биток кои ги има во сопственост и населеното место 
околу кое се наоѓа пасиштето во државна сопственост 
за кое се поднесува барањето.  
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Член 7 
Пасиштата односно пасишните парцели во близина 

на населено место ќе се даваат на користење на правни 
и физички лица согласно член 2 став 1 точка 3,4, 5 и 6 
од Тарифникот   на ЈП за пасишта (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.134/07). 

Барателот за користење на пасишна парцела освен 
документацијата наведена во член 5 од овој правилник 
доставува и геодетски елаборат за пасишната парцела 
предмет на барањето, и 

Изјава за намената на користење на пасишната пар-
цела и вид на добитокот што го поседува (овци, крави, 
пчелни семејства, ноеви, кокошки и друго). 

 
Член 8 

Директорот на ЈП за пасишта формира Комисија за 
разгледување на барањата од член 6 и 7 на овој правилник. 

Комисијата се формира во состав од 3 (три) члена и 
нивни заменици од кои еден член и неговиот заменик 
се вработени лица во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Комисијата од став 2 на овој член секое пристигна-
то барање го разгледува најдоцна во рок од 15 дена. 

Комисијата од став 2 на овој член по разгледување 
на барањето доставува до Директорот на ЈП за паси-
шта, предлог за склучување на договор со барателите 
кои ги исполнуваат условите од член 4 на овој правил-
ник и кои ја доставиле документацијата согласно  член 
6 и 7 од овој правилник или предлог за обивање на ба-
рањето на барателите кои не ги исполнуваат условите 
од член 4 на овој правилник или кои не ја доставиле 
документацијата согласно член 6 и 7 на овој правилник 
или поднеле барање за пасиште кое не е во државна 
сопственост или не е во непосредна близина на селско 
населено место.  

Предлогот за склучување на договор содржи пода-
тоци за барателот,  бројот на добитокот што го поседу-
ва или катастарските податоци за пасишната парцела. 

 
Член 9 

Со барателите кои ги исполнуваат условите од член 
3 од овој правилник и кои ја доставиле документација-
та од член 5 на овој правилник, Директорот на ЈП за 
пасишта со корисникот склучува договор за користење 
на пасиштето во времетраење од 5 години и особено 
содржи:                                                                                   

-  начин на користење на пасиштето; 
- катастарската општина каде се наоѓа пасиштето; 
- времетраење на користење на пасиштето;  
- користење на инфраструктурни објекти; 
- престанување на важење на договорот; 
- раскинување на договорот; 
- заштита на пасиштата и 
- висина на надоместокот за користење на пасиште-

то согласно    Тарифата на ЈП за пасишта. 
Корисникот на пасиштето не може стекнатото пра-

во на користење да го пренесе на друго лице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 10 
За пасишната парцела предмет на договор за кори-

стење, на корисникот му се предава на користење со 
записник, од страна на референтот на надлежната По-
дружница на ЈП за пасиште, со учество на гоедетско 
стручно лице регистрирано како трговец поединец, ов-
ластен геодет или трговско друштво за геодетски рабо-
ти, кое врз  основа на геодетски елаборат ќе изврши 
обележување на истото. 

Трошоците за предавање на користење се на товар 
на корисникот. 

 
Член 11 

Договорот за користење на пасиште во непосредна 
близина на селско населено место, ЈП за пасиште може 
еднострано да го раскине во следните случаи: 

- корисникот да плаќа надоместок согласно дого-
ворт, 

- пасиштето дадено на користење не се користи сог-
ласно намената за кое е дадено,  

- пасиштето се користи спротивно на договорот, 
- пасиштето се користи спротивно на овој правил-

ник. 
- правото на користење на пасиштето се пренесува 

на друго лице. 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 12 
Измени и дополнувања на овој правилник се вршат 

по предлог на Директорот на претпријатието на начин 
и постапка како што истиот правилник е донесен. 

 
Член 13 

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

 
Член 14 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за утврдување на условите, начи-
нот на управувањето, користењето и распределбата на 
пасиштата во близина на населено место бр.02-150/2 од 
22.6.2010 година. 

 
                                 Управен одбор 
                                 ЈП за стопанисување со пасишта 
                                                     Скопје 
                                                  Претседател, 
                                             Иван Соколов, с.р. 
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