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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1618. 
Врз основа на членот 14 став 1 алинеја 3 и став 2, а 

во врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став 1 
од Законот за Советот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 150/2007 и 100/2011), претседателот на 
Собранието на Република Македонија, на 8 мај 2012 
година, распиша 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 
ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Собранието на Република Македонија ќе врши 

избор на еден член на Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски 
професори по право, адвокати и други истакнати прав-
ници, пријавите со потребните документи и Изјава 
поднесена до Комисијата за верификација на фактите 
согласно Законот за определување дополнителен услов 
за вршење јавна функција („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 24/2011) во 
оригинал или копие заверено на нотар, да ги поднесат 
до Собранието на Република Македонија во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
    Бр. 07- 2288/1       Претседател 
8 мај 2012 година                на Собранието на Република 

   Скопје       Македонија, 
     Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1619. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА  ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО РЕПУБЛИКА КУБА 
 

I 
Г-дин Пајо Авировиќ се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Куба, со седиште во Њујорк. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Указ број 111          Претседател  
8 мај 2012 година                    на Република Македонија, 

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

1620. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО МАЛЕЗИЈА 
 

I 
Г-дин Слободан Ташовски се поставува на должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Малезија, со седиште во Њу Делхи. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Указ број 112          Претседател  
8 мај 2012 година                    на Република Македонија, 

Скопје               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1621. 

Врз основа на член 53 став (7) од Законот за Царин-
ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 
48/10, 158/10 и 53/11), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ПОВРЗАНА СО ТРЕТМАНОТ 
НА ЦАРИНСКИОТ СЛУЖБЕНИК НА ПРОБНА РА-
БОТА, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН  

ИСПИТ И ПРОГРАМА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката повр-

зана со третманот на царинскиот службеник на пробна 
работа, начинот на полагање на стручен испит и про-
грамата за полагање на стручен испит. 

  
Член 2 

Третманот на царинскиот службеник за време на 
пробна работа  опфаќа: обука на работното место (мен-
торство), основна обука за царински надлежности и по-
лагање на стручен испит. 

 
Член 3 

Обука на работно место е практична обука и учење 
под надзор на непосредниот раководител (ментор) за 
работното место за кое царинскиот службеник склучил 
договор за вработување.  

 
Член 4 

За ментор се назначува непосредниот раководител 
на царинскиот службеник кој е на пробна работа. 

 
Член 5 

Менторот, врши надзор над работата на царинскиот 
службеник и му дава потребни објаснувања, насоки во 
врска со работата и изготвува извештај за реализација 
на менторската програма. 

 
Член 6 

(1) Извештајот за реализација на менторската про-
грама се доставува до организационата единица за 
управување со човечки ресурси, царинскиот службе-
ник кој е на пробна работа и Комисијата за полагање на 
стручен испит (во натамошен текст: Комисија), најдоц-
на 45 дена пред истекот на пробната работа. 

(2) Извештајот за реализација на менторската про-
грама содржи забелешки на менторот кои се однесува-
ат на квалитетот на извршените задачи, а согласно кри-

териумите: почетно стручно знаење и способност за ра-
бота, залагање, постигнати резултати, креативност и 
совесност. 

 
Член 7 

(1) Основнaтa обукa од областа на царински над-
лежности се одржува најмалку еднаш годишно.   

(2) За спроведената основна обука се изготвува из-
вештај. 

(3) Извештајот од став (2) на овој член се доставува 
до раководителите на царинските службеници  кои се 
на пробна работа и Комисијата. 

 
Член 8 

По завршувањето на основна обука и обука на ра-
ботно место царинскиот службеник го полага стручни-
от испит. 

 
Член 9 

(1) Полагање на стручниот испит се врши пред Ко-
мисија формирана од директорот на Царинската упра-
ва. 

(2) Комисијата е составена од претседател и четири 
члена и нивни заменици. Претседателот и членовите се 
обучувачи кои ги изведувале основните обуки. За извр-
шување на административните работи на комисијата се 
назначува административен секретар и негов заменик. 

 
Член 10 

(1) Стручниот испит опфаќа два дела, усмен и пис-
мен дел. 

(2) Писмениот дел се состои од задачи за проверка 
на знаењата стекнати во текот на пробната работа.  

(3) Усмениот дел се состои од проверка на познава-
ње на прописите од областа на царински надлежности.   

 
Член 11 

(1) Ако стручниот испит го полагаат едновремено 
повеќе царински службеници, за време на негово одр-
жување не е дозволен разговор, договарање и помага-
ње меѓу царинските службеници, нарушување на редот 
на полагањето и напуштање на просторијата во која се 
спроведува полагањето. 

(2) Ако се констатира едно од наведените дејствија 
од ставот (1) на овој член царинскиот службеник може 
да биде отстранет од полагањето на испитот. Во тој 
случај се смета дека царинскиот службеник не го поло-
жил испитот. 

 
Член 12 

(1) Царинскиот службеник се смета дека го поло-
жил писмениот дел од испитот ако одговорил точно на 
најмалку 70 проценти од вкупно поставените прашања. 
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(2) Царинскиот службеник кој не го положил пис-
мениот дел не се стекнува со право на полагање на ус-
мен дел. 

 
Член 13 

Царинскиот службеник се смета дека го положил 
усмениот дел ако одговорил точно на најмалку  70 про-
центи од поставените прашања. 

 
Член 14 

(1) Царинскиот службеник кој нема да го положи 
писмениот дел од стручниот испит има право да полага 
поправен писмен дел најрано 15 дена од полагањето на 
испитот.  

(2) Ако царинскиот службеник не го положи по-
правниот писмен испит се смета дека не го положил 
стручниот испит. 

 
Член 15 

(1) Царинскиот службеник кој нема да го положи 
усмениот дел од стручниот испит има право да полага 
поправен усмен испит најрано 15 дена од полагањето 
на испитот.  

(2) Ако царинскиот службеник не го положи по-
правниот усмен испит се смета дека не го положил 
стручниот испит. 

 
Член 16 

Оценувањето на стручниот испит во зависност од 
покажаните резултати на усмениот дел, се оценува со:  

- положил и 
- не положил. 
 

Член 17 
 (1) Царинскиот службеник кој нема да се појави на 

испит или го напушти испитот пред истекот на времето 
ќе се смета дека истиот не го положил. 

(2) Царинскиот службеник кој од оправдани причи-
ни нема да се јави на испит или го напушти испитот 
(поради болест или други оправдани причини) има 
право во рок од 15 дена по престанување на причината 
да го полага испитот. 

(3) Причините за оправданоста од став (2) на овој 
член се докажува со писмен доказ до Комисијата.  

(4) Доказот од став (3) на овој член се доставува 
најдоцна седум дена по завршување на испитот. 

 
Член 18 

(1) За полагањето на стручен испит Комисијата со-
ставува записник кој содржи: датум, време и место на 
полагање на испитот, име и презиме на царинскиот 
службеник, текот на стручниот испит и резултатот кој 
го постигнал. 

(2) Записникот од став (1) од овој член се доставува 
до организационата единица за управување со човечки 
ресурси на Царинската управа. 

 
Член 19 

(1) За положениот стручен испит Царинската упра-
ва издава уверение. Уверението содржи податоци за 
царинскиот службеник, датум и место на одржување на 
испитот, степен на стручна подготовка на царинскиот 
службеник кој го положил испитот. 

(2) Тестот од писмениот дел, записникот и копија 
од уверението се чува во персоналното досие на царин-
скиот службеник. 

 
Член 20 

(1) Програмата за полагање на стручен испит содр-
жи: цел, тематски области и литература која може да ја 
користат царинските службеници за подготовка на 
стручниот испит.  

(2) Програмата за полагање на стручен испит во за-
висност од степенот на стручна подготовка на царин-
ските службеници кои треба да полагаат се состои од: 

 - програма  за полагање на стручен испит  за ца-
рински службеници со високо образование, која е даде-
на во Прилог 1 кој е составен дел  на овој правилник ; 

  - програма за полагање на стручен испит за царин-
ски службеници со средно образование, која е дадена 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и  

  - програма за полагање на стручен испит за царин-
ски службеници кои се стекнале со повисок степен на 
образование  која е дадена во Прилог 3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 21 

 Царинскиот службеник кој е на пробна работа по-
ради стекнат повисок степен на стручна подготовка и е 
прераспореден на работно место соодветно на стручна-
та подготовка ги полага само темите предвидени во 
Програмата за стручен испит за царински службеници 
кои се стекнале со повисок степен на образование. 

 
Член 22 

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

 
Бр. 11-9723/5      

27 април 2012  година         Министер за финансии, 
    Скопје                       м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1622. 
Врз основа на член 14 став (2) од Законот за квали-

тет на земјоделски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.140/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОСТОРИИТЕ 
И ОПРЕМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗА И СУ-

ПЕРАНАЛИЗА НА ЖИТА И ОРИЗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за просториите и опремата за вршење анализа и 
суперанализа на жита и ориз. 

 
Член 2 

Лабораториите кои вршат анализа и суперанализа 
на жита и ориз, за да бидат овластени треба да распола-
гаат со следната опрема: 

- за оценка и сортирање на квалитетот на зрното: 
влагомер, апарат за определување на хектолитарската 
маса, апарат за мерење на присуство на примеси или 
сито со отвори од 2,8 мм за определување на примеси и 

- за одредување на количината и квалитетот на су-
рови протеини: aпарат за одредување на содржината на 
протеини според Kjeldal или фаринограф, екстензо-
граф, амилограф, печка за одредување на содржината 
на пепел, апарат за одредување на седиментација по 
Зелени (Zeleny), апарат за одредување на содржината 
на глутен.   

 
Член 3 

Просториите во кои се вршат анализа и суперанали-
за на жита и ориз имаат: 

- соодветни инсталации за греење и ладење; 
- цврсти маси за поставување на опремата; 
- санитарна опрема (чешма, умивалник и бојлер) и 
- подна и ѕидна облога (керамички плочки, епокси-

ден под).  
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр.08-4154/4   

24 април 2012 година             Министер, 
   Скопје                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
1623. 

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10 и 53/11), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 
НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ  

ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските услови за упис во 

регистарот на увозници на одделни земјоделски произ-
води („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.102/10 и 144/10) во членот 3 алинеја 2 се менува и 
гласи: 

„- објекти и опрема за сортирање: мешалка на 
брашно (хомогенизатор), лабораторија опремена со: 
фаринограф, екстензограф, амилограф, печка за одре-
дување на содржината на пепел, апарат за одредување 
на седиментација по Зелен (Zeleny), апарат за одреду-
вање на содржината на глутен, или да има договор за 
вршење на анализи на квалитетот од овластена лабора-
торија за време на најавениот увоз на брашното; “. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.08-4154/5   

24 април 2012 година           Министер, 
   Скопје                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1624. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“  бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА КИЧЕВО 
 
1.Се дава согласност на Статутот на Ј.У Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Кичево, број 01-
865/3  донесен од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на  28.2.2012 година . 

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

                                           
   Бр. 10-3006/2 
4 мај 2012 година              Министер 

 Скопје                  Спиро Ристовски, с.р. 
__________ 

1625. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ ЈАВНА УСТАНОВА ЗА СМЕСТУ-
ВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА 
АЗИЛ  “ПРИФАТЕН  ЦЕНТАР  ЗА БАРАТЕЛИ НА 

АЗИЛ“-СКОПЈЕ 
 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ за сместу-
вање на лица баратели на право на азил “Прифатен 
центар за баратели на азил“-Скопје, број 01-0140  доне-
сена од Управниот одбор на Јавната установа, на сед-
ницата одржана на  21.02.2012  година . 

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

 
   Бр. 10-3075/2 
3 мај 2012 година              Министер 

 Скопје                  Спиро Ристовски, с.р. 



 Стр. 20 - Бр. 58                                                                                              9 мај 2012 
 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1626. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10), член 26 
став 3 од Законот за девизното работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 
103/01, 51/03 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 14 од Одлу-
ката за начинот за вршење на платниот промет со 
странство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Репуб-
лика Македонија, донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

 
1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот 

промет со странство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 78/11 и 156/11), во делот 2 од Прило-
гот бр. 4 ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И 
НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ, по шифрата 660 се до-
даваат 2 нови шифри коишто гласат:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифри Наплата Плаќања 
690  Пренос на сметки кај 

странски електронски 
сервиси: пренос на средс-
тва на кориснички сме-
тки на резиденти кај 
странски електронски 
сервиси за платежни 
трансакции за купување 
стоки и услуги по еле-
ктронски пат. 

691 Пренос од сметки кај 
странски електронски 
сервиси: пренос на средс-
тва од кориснички сметки 
на резиденти кај странски 
електронски сервиси за 
платежни трансакции на 
сметки во домашни банки 
од продадени стоки и ус-
луги по електронски пат. 

 

  
2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
У бр. 3616                                                                

30 април 2012 година            Гувернер,   
  Скопје                          Димитар Богов, с.р. 
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