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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1428. 

Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 13.4.2011 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

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

 
Член 1 

1. Во Уредбата за поблиските критериуми за ди-
ректни плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.15/2011 и бр.42/2011) во член 2 ставот 1 во продол-
жение се дополнува со нова реченица која гласи: „Ми-
нималните критериуми за директни плаќања по под-
мерките опишани во ставовите  (2), (3), (4) и (5) од оваа 
уредба се намалуваат за 50% доколку производните ка-
пацитети се во подрачја со ограничени можности на 
производство.“   

2. Во член 2 став 2 во точката 4) алинеја 3 по зборот 
„лубеница“ буквата „и“ се заменува со запирка и по збо-
рот „диња“ се додаваат зборовите „тиквички и тикви“. 

3. Во точката 8) алинеја 4 зборовите „од 400 до 799 
садници“ се заменуваат со зборовите „од 400 до 999 
садници“ и зборовите „од 800 до 1000 садници“ се за-
менуваат со зборовите „над 999 садници“. 

4. Во точката 10) во алинеја 4 по зборот „јаткасти“ се 
додаваат зборовите „(освен костени)“, по зборот „видови“ 
се додаваат зборовите „со исклучок на ореви за кои виси-
ната на директните плаќања изнесува 40.000,00 ден/ха“ и 
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 Огласен дел........................................... 1-16
 
 
 
 
по зборовите „јагодести овошни видови“ се додаваат збо-
ровите „и за костени“. Во алинеја 5 по зборот „прилог“ 
бројот „4“ се заменува со бројот „3“ и табелата во прилог 
3 се заменува со следната нова табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 51-2645/1                  Заменик на претседателот 

13 април 2011 година           на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1429. 
 
 

У Р Е Д БА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ШТО СЕ ПЛАЌА ПРИ УВОЗ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

      Бр. 51-2663/1                                                                                                Заменик на претседателот 
13 април 2011 година                                                                                         на Владата на Република  
         Скопје                                                                                                                   Македонија, 
                                                                                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р.     
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1430. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.4.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за образование и 

наука се даваат на трајно користење, без надомест, нед-
вижните ствари со површина под објект од 948 м² и по-
вршина од 1741 м² од кои подрум 150 м², приземје 792 
м², приземје 12 м²  и сутерен 787 м²  на КП бр.2797/2; по-
вршина под објект од 87 м² на КП бр.2796; двориште со 
површина од 7296 м²  на КП бр.2791, двориште со повр-
шина од 400 м²  на КП бр.2797/1 и двориште со површи-
на од 230 м² на КП бр.2797/3, лоцирани на ул.„Иван 
Милутиновиќ“ КО Битола 4, евидентирани во Имотен 
лист бр.70076, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-1636/1                     Заменик на претседателот 

5 април 2011 година               на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1431. 
Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ број 
8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 13.04.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ И 
ДАВАЊЕ  ВО  СОПСТВЕНОСТ  НА   НЕДВИЖНИ  

СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за образование 

и наука му престанува правото на користење на нед-
вижните ствари со површина под објект од 948 м2 и 
површина од 1741 м2 од кои подрум 150 м2, приземје 
792 м2, приземје 12 м2 и сутерен 787 м2 на КП 

бр.2797/2; површина под објект од 87 м2 на КП 
бр.2796; двориште со површина од 7296 м2 на КП 
бр.2791; двориште со површина од 400 м2 на КП 
бр.2797/1;  и двориште со површина од 230 м2 на КП 
бр.2797/3, лоцирани на ул.Иван Милутиновиќ“, КО Би-
тола 4, евидентирани во Имотен лист бр.70076. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа Одлука се да-
ва во сопственост на Општина Битола, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу  Министерството 
за образование и наука и Општина Битола во рок од 10 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 51-1636/2                Заменик на претседателот         
13 април 2011 година      на Владата на Република 
         Скопје                           Македонија,   
                               м-р Владимир Пешевски , с.р. 

__________ 
1432. 

Врз основа на член 19 од Законот за основање на На-
ционална агенција за нуклеарни технологии на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.115/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2011 го-
дина, бр. 01-02/3 од 17.3.2011 година, донесена од 
Управниот одбор на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-2047/1                 Заменик на претседателот 

13 април 2011 година         на Владата на Република   
   Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1433. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на На-

ционална агенција за нуклеарни технологии на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.115/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2011 го-
дина, бр. 01-03/3 од 17.3.2011 година, донесен од Уп-
равниот одбор на Националната агенција за нуклеарни 
технологии на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-2047/2                   Заменик на претседателот 

13 април 2011 година          на Владата на Република   
    Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1434. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско зем-
јиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 13.04.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЛУПД, ЗА ИЗ-
ГРАДБА „OТКУПЕН ЦЕНТАР ЗА ОТКУП НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ”, ВО ОПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Све-

ти Николе за  трајна пренамена на земјоделско  во  гра-
дежно земјиште, за одобрување  ЛУПД, за изградба 
„Oткупен центар за откуп на земјоделски производи”, 
во општина Свети Николе. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена е запишано во Имотен Лист 94, по-
ставено како делови на КП бр. 355/1 и 367, во големина 
од 14ха 24ар 94м2, со следните катастарски индикации, 

 
 
 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-2385/1                  Заменик на претседателот 

13 април 2011 година         на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1435. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 13.04.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА КО СМОКВИЦА, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на РТ ТРАНС 

ЛОГИСТИК ДООЕЛ за трајна пренамена на земјодел-
ско во градежно земјиште за донесување на Државна 
урбанистичка планска документација за Бензинска 
пумпна станица и услужен центар на магистрален пат 
М1 на КП бр. 1826/1, 1827/1, 1828/1, 1829 и 1830/1, м.в. 
Јанчев Бунар КО Смоквица, општина Гевгелија, со 
вкупна површина од 6355м2. 

 
Преглед на КП со катастарските индикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр.51-2406/1                  Заменик на претседателот 

13 април 2011 година          на Владата на Република 
   Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1436. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН 
НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА СТОПАНСКА  

ЗОНА КО БУКОВО, ОПШТИНА БИТОЛА 
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Бр. 51-2386/1                                                                                     Заменик на претседателот
13 април 2011 година                                                                              на Владата на Република  

     Скопје                                                                                                        Македонија, 
                                                                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1437. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО  
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, СПОРЕД УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ, ЗА  

ИЗГРАДБА „ПРИСТАПЕН ПАТ С. НОВАЦИ-РУДНИЧКИ КРУГ  
ПК БРОД ГНЕОТИНО“ ОПШТИНА НОВАЦИ 
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Бр. 51-2514/1                                                                                     Заменик на претседателот
13 април 2011 година                                                                              на Владата на Република  

    Скопје                                                                                                        Македонија, 
                                                                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1438. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско земјиште („Службен  весник на Република Македонија“ 
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана  на 13.04.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ   СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕНАМЕНА  ЗЕМЈОДЕЛСКО  ВО  ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАН  ЗА  ПРОШИРУВАЊЕ ГРАДЕЖЕН 

РЕОН НА С. ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Боговиње за  трајна  пренамена  земјоделско  во  градежно 

земјиште, за донесување  Урбанистички  план  за  проширување градежен реон на с. Жеровјане, општина 
Боговиње.                                                                                                                                               

                                                        
Член  2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски 
индикации, според прегледот: 

Член  3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр. 51-2647/1                                                                                               Заменик на претседателот           
13 април 2011 година                                                                                         на Владата на Република 

      Скопје                                                                                                             Македонија, 
                                                                                                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1439. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.4.2011  година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ  ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА 110 КВ ДАЛНОВОД ТС СКОПЈЕ 1-ТС 
ЈУГОХРОМ –ТС ТЕТОВО 1-ОПШТИНА БУТЕЛ, 
ШУТО ОРИЗАРИ, ЧУЧЕР САНДЕВО, ЃОРЧЕ ПЕТ-
РОВ,  САРАЈ,  ЈЕГУНОВЦЕ,  ЖЕЛИНО  И ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност на АД МЕПСО-
Скопје за трајна пренамена на земјоделско во градежно 
земјиште за  одобрување на Државна урбанистичка 
планска документација за изградба на 110 КВ далновод 
ТС Скопје 1-ТС Југохром –ТС Тетово 1-општина Бу-
тел, Шуто Оризари, Чучер Сандево, Ѓорче Петров, Са-
рај, Јегуновце, Желино и Тетово со вкупна површина 
од 939м2, според прегледот:  
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Член 2 
Оваа одлука  влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 51-2649/1                  Заменик на претседателот 

13 април 2011 година           на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1440. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.4.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ 

СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на осум едноподни автобуси со следните каракте-
ристики: 

 
1. АВТОБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000354 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
2. АВТОБУС БРОЈ 2: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000355 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
3. АВТОБУС БРОЈ 3: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000380 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
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- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
   
4. АВТОБУС БРОЈ 4: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000383 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
   
5. АВТОБУС БРОЈ 5: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000384 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
6. АВТОБУС БРОЈ 6: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000385 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
7. АВТОБУС БРОЈ 7: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000387 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 

- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
   
8. АВТОБУС БРОЈ 8: 
- број на шасија: Y6EА183D1A4000393 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат на Градот Скопје за потребите на јавниот град-
ски превоз на подрачјето на Градот Скопје.  

 
Член 3 

Министерството за транспорт и врски ќе склучи до-
говор со градоначалникот на Градот Скопје со кој ќе се 
уредат меѓусебните права и обврски во врска со прене-
сувањето на правото на сопственост на движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија.“ 

 
      Бр. 51-2644/1               Заменик на претседателот         
13 април 2011 година       на Владата на Република 
         Скопје                           Македонија,   
                               м-р Владимир Пешевски , с.р. 

__________ 
1441. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.4.2011 година, донесе  

                                 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЛУПД, ЗА ИЗГРАДБА ОБЈЕ-
КТИ СО КЛАСА НА НАМЕНИ Г „СТОПАНСКИ 
КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИСИ”,  

ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на општина Бог-

данци за трајна пренамена земјоделско во градежно 
земјиште, за одобрување ЛУПД, за изградба објекти со 
класа на намени Г „Стопански комплекс за производс-
тво и сервиси”, општина Кочани.                                  
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена е во големина од 39 ар 41 м2, со 
следните катастарски индикации,  

- Катастарска општина        ------------       Тркање 
- Место викано                     ------------       Зерзелија 
- Катастарска парцела бр.    ------------       1155            
- Катастарска култура          ------------       пасиште 
- Катастарска класа              ------------       пета 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на РМ“. 
 
 Бр.51-2650/1                 Заменик на претседателот 

13 април 2011 година          на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1442. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на  Република Македони-
ја“ бр.135/07 и 18/11), Владата на Република  Македо-
нија, на седницата, одржана  на 13.04.2011 година,  до-
несе  

                                                   
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕ-
НАМЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЛУПД, ЗА ИЗГРАДБА 
„ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА”, ОПШТИНА  

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на општина Све-

ти Николе за  трајна пренамена  земјоделско  во  гра-
дежно земјиште, за одобрување  ЛУПД, за изградба 
“фото-волтаичен систем за производство електрична 
енергија”, општина Свети Николе.                                                                                                                                      

                                                        
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена е запишано во Имотен Лист 3667, 
во големина од 34ар 10м2,  со следните катастарски ин-
дикации,  

- Катастарска општина   ------------      Свети Николе 
- Место викано                ------------       Горни Ливади 
- Катастарска парцела бр.  ------------       6294            
- Катастарска култура        ------------       ливада 
- Катастарска класа            ------------       трета 
 

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр.51-2651/1                  Заменик на претседателот 

13 април 2011 година         на Владата на Република 
   Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1443. 
Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пен-

зиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 71/96, 32/97, 
24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 
156/2009, 83/2010 и 156/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.4.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ЕМО 
ОХРИД  АД  – ОХРИД  БР.02-2575/1 ОД 13.4.2011  

ГОДИНА 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката  
за продажба на  акциите на Фондот за пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија издадени од 
ЕМО ОХРИД АД - Охрид бр.02-2575/1 донесена од 
Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 
13.4.2011 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-2652/1                 Заменик на претседателот 

13 април 2011 година         на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1444. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13.4.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  

БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапуваат 13.000 литри дизел 

гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, за спроведување на акцијата за дислокација на 
одземени предмети-возила во кривична и прекршочна 
постапка, кои се наоѓаат во општина Петровец и тоа на 
Агенцијата за управување со одземен имот. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 51-2653/1                Заменик на претседателот 

13 април 2011 година         на Владата на Република  
     Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1445. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.4.2011 година, донесе 

                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС-ВИ-
НАРСКА ВИЗБА НА КП БР. 1473/1 М.В. ТРАЈА-
НОВ РИД, КО ТРНОВАЦ, ОПШТИНА КРАТОВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност на Општина Крато-
во за трајна пренамена на земјоделско во градежно земји-
ште за изработка на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на стопански комплекс - ви-
нарска визба на КП бр. 1473/1 м.в. Трајанов Рид, КО Тр-
новац, општина Кратово во вкупна површина од 7315 м2. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава трајна прена-
мена ги има следните катастарски индикации: КП бр. 
1473/1 м.в. Трајанов Рид катастарска култура природно 
неплодно земјиште, катастарска општина Трновац, со 
вкупна површина од 7315 м2. 

 
Член 3 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-2656/1                 Заменик на претседателoт 

13 април 2011 година         на Владата на Република   
  Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1446. 

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 
и 35/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЧАИР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општината Чаир се дава на трајно 

користење, без надомест недвижна ствар – објект спорт-
ска сала „Партизан“, лоцирана на ул. „Џон Кенеди“ бб во 
Скопје, КП 3959, КО Чаир, евидентирана во Имотен лист 
бр. 1, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
    Бр. 51-7972/1-10          Заменик на претседателот  
13 април 2011 година         на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија, 
                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1447. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички-

от и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 37/1998 и 40/2003) и член 44 
став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2011 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр.161/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
13.4.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТ- 

СКИОТ СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во студентскиот стандард за 2011 година („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.06/11), во 
точката 1 став 6 потточка 7 по зборот “Виетнам” се до-
даваат зборовите „и тоа по 5.000 денари месечно за 
стипендирање, додека за сместување и исхрана-поја-
док, ручек и вечера во студентски дом цената за еден 
студент е 8.620 денари месечно, како и за месеците ју-
ли и август“.  

По ставот 8 табелата се заменува со нова табела ко-
ја гласи:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-

вување во “Службен весник на Република Македонија. 
 
Бр. 51-2500/1                 Заменик на претседателот 

13 април 2011 година          на Владата на Република  
    Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1448. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2011 
година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2010), Владата на Република Македонија  на 
седницата одржана на 13.04.2011 година, донесе  

 
П Р ОГ Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2011 година (“Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 3/11), во точка 1, табелите “Опис на градежни интервенции и износи по 
училишта Потпрограма TА – Изградба“ и “Опис на градежни интервенции и износи по училишта 
Потпрограма TБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат: 

 
Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТА – Изградба 
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1449. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 
користење и пренесување на правото на сопственост на 
движни ствари на Градот Скопје, „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/2011, направена е тех-
ничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ 
И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Во член 1, став 1, точка 1, во алинеја 1 бројот 

„Y8AA183D1A4000364“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000364“. 

Во членот 1, став 1, точка 2, во алинеја 1 бројот 
„Y8AA183D1A4000367“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000367“. 

Во членот 1, став 1, точка 3, во алинеја 1 бројот 
„Y8AA183D1A4000370“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000370“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во членот 1, став 1, точка 4, во алинеја 1 бројот 

„Y8AA183D1A4000372“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000372“. 

Во членот 1, став 1, точка 5, во алинеја 1 бројот 
„Y8AA183D1A4000376“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000376“. 

Во членот 1, став 1, точка 6, во алинеја 1 бројот 
„Y8AA183D1A4000378“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000378“. 

Во членот 1, став 1, точка 1, во алинеја 7 бројот 
„Y8AA183D1A4000388“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000388“. 

Во членот 1, став 1, точка 8, во алинеја 1 бројот 
„Y8AA183D1A4000389“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000389“. 

Во членот 1, став 1, точка 9, во алинеја 1 бројот 
„Y8AA183D1A4000390“ се заменува со бројот 
„Y6EA183D1A4000390“. 

 
Бр. 51-2387/2   

13 април 2011 година              Од Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија 

 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
 
      Бр.51-2384/1                                                                                                Заменик на претседателот 
13 април 2011 година                                                                                        на Владата на Република 

    Скопје                                                                                                                  Македонија, 
                                                                                                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_______________ 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1450. 

Врз основа на член 476 став (8) од Законот за тргов-
ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10 и 
24/11), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на годишната сметка.  

   
Член 2 

Состојбата на средствата, капиталот и обврските се 
искажуваат на образец „Биланс на состојбата на ден 
____ 20__ година“. 

Образецот од став 1  на овој член е даден во Прилог 
1 кој е составен дел на овој правилник. 

Приходите, расходите и резултатот од работењето 
се искажуваат на образец „Биланс на успехот во перио-
дот  од ____ до ____ 20__ година“.  

Образецот од став 3  на овој член е даден во Прилог 
2 кој е составен дел на овој правилник. 

Дополнителните информации кои не се прикажани 
во образецот Биланс на успехот и во образецот Биланс 
на состојбата се презентираат на образец „Објаснувач-
ки белешки“.  

Образецот од став 5  на овој член е даден во Прилог 
3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој 
правилник, субјектот ги внесува податоците во опреде-
лените позиции од колоната 2, како и на ознаките на 
АОП од колоната 3, од групата на сметките, согласно 
со Правилникот за сметковниот план и за содржината 
на одделните сметки во сметковниот план, кој се одне-
сува на оваа категорија на субјекти. 

Податоците за претходната и за тековната година се 
известуваат во износи корегирани за износот на акуму-
лираната амортизација, за износот на вредносното 
усогласување (обезвреднување), за износот на премија-
та, за износот на дисконтот и за износот на промените 
во објективната вредност. 

Доколку податоците кои се однесуваат на претход-
ната година се корегирани, во колоната за претходна 
година се внесуваат корегираните податоци. 

  
Член 4 

Новооснованиот субјект во обрасците од член 2 на 
овој правилник внесува податоци за годината во која 
отпочнал со работа и на обрасците става ознака ”ново-
основан”. 

 
Член 5 

Субјектот кој изготвува консолидирана годишна 
сметка на обрасците од член 2 на овој правилник става 
ознака ”консолидиран”.  

Доколку во текот на тековната година се промени 
составот на економската група, субјектот во колоната 
за претходната година на обрасците од член 2 на овој 
правилник ги внесува податоците кои се однесуваат за 
претходната економска група. 

Субјектот кој започнал да изготвува консолидирана 
годишна сметка во тековната година на обрасците од 
член 2 на овој правилник става ознака ”новоконсоли-
диран”.  

 
Член 6 

За периодот пред денот на настанувањето на ста-
тусната промена субјектот ги искажува податоците на 
обрасци од член 2 на овој правилник на кои става озна-
ка "Пред денот на настанувањето на статусната проме-
на". 

 
Член 7 

Доколку статусната промена настанала во тековна-
та година, на образецот Биланс на состојбата, во коло-
ната 6 се внесуваат податоците од колоната 5 од прет-
ходната година, односно почетната состојба на 1 јануа-
ри на тековната година, а на образецот Биланс на успе-
хот, во колоната 5 се  внесуваат податоците за работе-
њето за периодот од 1 јануари до денот на настанува-
њето на статусната промена, а во колоната 6 се внесу-
ваат податоците за работењето за целата претходна го-
дина по годишната сметка. 

 
Член 8 

Доколку статусната промена настанала во претход-
ната година, на образецот Биланс на состојбата во ко-
лона 6 се внесуваат податоците од колоната 5 од прет-
ходната година, односно почетната состојба на 1 јануа-
ри од тековната година, а во колоната 5 се внесуваат 
податоци за состојбата на денот на изработката на пер-
иодичната односно на годишната сметка, а на образе-
цот Биланс на успехот, во колоната 6 се внесуваат по-
датоците за работењето за периодот од 1 јануари до де-
нот на настанувањето на статусната промена. 

 
Член 9 

Доколку статусната промена настанала на 31 декем-
ври, за субјектот кој престанал со работењето на обра-
зецот Билансот на состојбата и на образецот Биланс на 
успехот се внесуваат податоци само во колоната 6. 

  
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на годишната сметка („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 113/06). 

 
Член 11 

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

 
    Бр. 12-10379/3   
5 април 2011 година                 Министер за финансии, 

   Скопје                             м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1451. 
Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за вино-

то („Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРИМЕНЕ-
ТИТЕ ЕНОЛОШКИ СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на евиденцијата на примене-
тите енолошки средства и постапки.  

  
Член 2 

Применетите енолошки средства и постапки за кои 
се води евиденција се: 

1. Зголемување на алкохолна јачина (збогатување); 
2. Закиселување; 
3. Откиселување; 
4. Засладување; 
5. Купажа (мешање); 
6. Флаширање; 
7. Дестилација; 
8. Производство на сите категории на пенливи ви-

на, газирани пенливи вина, полупенливи, газирани по-
лупенливи вина; 

9. Производство на ликерски вина; 
10. Производство на концентрирана шира и пречи-

стена концентрирана шира; 
11. Обработка со јаглен за енолошка употреба; 
12. Обработка со калиум фероцијанид, калциум фи-

тат и ДЛ винска киселина; 
13. Зајакнато вино за дестилација; 
14. Други процеси во кои е вклучено додавање на 

алкохол; 
15. Преработка во производи од некоја друга кате-

горија, особено во ароматизирани вина; 
16. Обработка со електродијализа или обработка со 

помош на јонска размена за обезбедување на винска 
стабилизација на виното; 

17. Додавање на диметилдикарбонат во виното; 
18. Употреба на парчиња дабово дрво во производс-

тво на вино; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Делумна деалкохолизација на вино;  
20. Додавање на сулфур диоксид, калиум бисулфит 

или калиум метабисулфит. 
 

Член 3 
(1)Евиденцијата за применетите енолошки средства 

и постапки од член 2 на овој правилник се води на 
образец во А4 формат во бела боја. 

(2) Во образецот од став (1) на овој член се внесува-
ат следните податоци: 

1. кога е извршена операцијата (датум и време);  
2. количина на употребените средства; 
3. количина на производот добиен од операцијата, 

вклучувајќи го алкохолот прозведен со делумна деал-
кохолизација на вино; 

4. количина на  производ употребен во зголемување 
на алкохолна јачина, закиселување и откиселување, 
залсадување; 

5. опис/карактеристики на виното или производот 
од вино пред и после операцијата; 

6. означување/референтен број на садот каде што се 
опишани карактеристиките на виното или производот 
од вино пред и после операцијата; 

7. во случај на пакување во шишиња, да се означи 
бројот на наполнетите шишиња и да се опише содржи-
ната во шишето; 

8. во случај на договорот за полнење во шишиња, 
да се назначи името и адресата на полначот. 

(3) Образецот од став (1) на овој член е даден во 
Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

  
Член 4 

(1) Евиденцијата на применетите енолошки средс-
тва и постапки се води во писмена форма. 

(2) Секоја примена на енолошките средства и по-
стапки се евидентира не подоцна од првиот работен 
ден по примената, а во случај на збогатување, евиден-
цијата се врши истиот ден. 

 
Член 5 

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

 
Бр.08-1937/4                                   Министер, 

18 март 2011година                      Љупчо Димовски, с.р. 
    Скопје   
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1452. 
Врз основа на член 10 став (4) од Законот за упра-

вување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори (“Службен весник на Република Македо-
нија “бр. 140/10), министерот за животна средина и 
просторно планирање,  во согласност со министерот за 
економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ, НА БАТЕРИИ-
ТЕ И АКУМУЛАТОРИТЕ И НА БАТЕРИСКИТЕ 
ПАКУВАЊА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
СИМБОЛОТ ЗА ОДДЕЛНО СОБИРАЊЕ КАКО И 
ФОРМАТА И  СОДРЖИНАТА  НА   ХЕМИСКИOТ 

СИМБОЛ ЗА  МЕТАЛИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој  правилник се пропишува начинот на озна-

чување, на батериите и акумулаторите и на батериски-
те пакувања,  формата и содржината на симболот за од-
делно собирање како и формата и содржината на хеми-
скиот симбол за  метали.  

 
Член 2 

(1) Батериите и акумулаторите и  батериските паку-
вања се означуваат со симбол  за одделно собирање.  

(2) Формата и содржината на симболот за одделно 
собирање  на  батерии, акумулатори и батериски паку-
вања е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(3) Симболот за одделно собирање зафаќа најмалку 
3% од површината на најголемата страна на батеријата, 
акумулаторот или батериското пакување, до максимал-
на големина од 5 х 5 см.  

(4) За батерии во форма на цилиндер, симболот од 
став 1 на овој член зафаќа најмалку 1,5% од површин-
скиот дел на батеријата или акумулаторот и е со макси-
мална големина од 5 х 5 см.  

(5) Доколку поради големината на батеријата, аку-
мулаторот или батериското пакување симболот  од 
став 1 на овој член е помал од 0,5 х 0,5 см, не е по-
требно означување на батеријата, акумулаторот или 
на батериското пакување, но на пакувањето се печати 
симболот од став 1 на овој член со најмала големина 
од 1 х 1 см. 

 
 

                                                                 
∗ Со овој Правилник се врши усогласување со Директива на 
Европскиот Парламент и на Советот од 6 септември 2006 година 
за батерии и акумулатори и за отпадни батерии и акумулатори и 
за укинување на Директивата 91/157/ЕЕЗ , CELEX 32006L0066 

Член 3 
 (1) Батериите и акумулаторите и батериите во фор-

ма на копче кои содржат повеќе од 0,0005% жива, по-
веќе од 0,002% кадмиум или повеќе од 0,004% олово, 
се означуваат со хемиски симбол за  односниот ме-
тал:жива (Hg),  кадмиум (Cd) или олово  (Pb). 

(2) Хемискиот симбол од став 1 на овој член кој ја 
покажува содржината на тешки метали  се печати под 
симболот  од член 2  на овој правилник и зафаќа повр-
шина од најмалку една четвртина од големината на 
симболот.  

(3) Хемискиот симбол  за метали  е даден во При-
лог 2 кој е составен дел на овој правилник. 
 

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

нот на објавувањето  во “Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе отпочне  да се  примнува од  
01.01.2012     година. 

 
 Бр.07-930/7 

18 март 2011  година 
     Скопје 
 

Министер за животна средина   Министер за економија 
и просторно планирање     Д-р.Фатмир Бесими, с.р 
Др.Неџати Јакупи, с.р 
  
  

Прилог  1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Прилог 2 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1453. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011) и 
членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи („Службен вес-
ник на РМ” бр. 94/2005 и 43/2010), постапувајќи по Ба-
рањето на Акционерското друштво за промет со нафта 
и нафтени деривати Макпетрол – Скопје, за промена на 
продажната цена на природен гас во вториот квартал 
од 2011 година, на седницата одржана на 13 април  
2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ВТОРИОТ КВАРТАЛ  

ОД 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
На Акционерското друштво за промет со нафта и на-

фтени деривати Макпетрол – Скопје, како вршител на 
енергетските дејности Трговија со природен гас и Снаб-
дување со природен гас на тарифни потрошувачи прик-
лучени на системот за пренос на природен гас, продаж-
ната цена на природниот гас за вториот квартал од 2011 
година, се утврдува да изнесува 19,1486 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од увозна 
цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) 
во износ од 19,0094 ден/nm3 и цена за услугата снабду-
вање на тарифните потрошувачи непосредно приклуче-
ни на системот за пренос на природен гас во износ од  
0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,0935 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, во вториот квартал од 2011 година во 
кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесу-
ва 20,2421 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за вториот квартал од 
2011 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
3,6436 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, во вториот квартал од 2011 го-
дина изнесува 23,8857 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 43,6000 денари за еден САД долар, 
за месец март од претходниот квартал, согласно зак-
лучницата за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

Член 4 
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
УП1 Бр. 08-20 

13 април 2011 година                          Претседател, 
    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1454. 

Врз основа на член 29 став (4) од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/2010), директорот на Агенцијата за хра-
на и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ И ДЕКЛАРИ-
РАЊЕ НА МЕСОТО И ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО 
ОД ЖИВОТНИ ОД ВИДОВИТЕ ГОВЕДА, ОВЦИ, 

КОЗИ И СВИЊИ (∗) 
 

ГЛАВА I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на озна-

чување, и декларирање на месото и производите од ме-
со од животни од видовите говеда, овци, кози и свињи. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 
Во овој правилник покрај изразите дефинирани во 

Законот за безбедност на храната се употребуваат и 
изрази кои  го имаат следното значење: 

1) „месо“ се сите производи кои се пласираат на па-
зарот како свежо, разладено или смрзнато месо од жи-
вотни од видовите говеда, овци, кози и свињи;  

2) „означување“ се прилози на ознаката за секое од-
делно парче или парчиња месо или во нивното пакова-
ње, или во случај на производи кои се без опаковка се 
обезбедува соодветна информација написмено и на вид-
лив начин за потрошувачите на местото на продажба; 
      3) „здружение“ е група на оператори со храна кои 
ставаат во промет месо; 

4) “мелено месо” е секое месо кое е сомелено на 
фрагменти или поминато низ спирална машина за ме-
лење, и кое спага во точка 1) од овој став и содржи по-
малку од 1 % на сол; 

5) “триминг” се мали парчиња на месо кои се по-
годни за исхрана на луѓето произведени исклучиво за 
време на тримингот, за време на отстранување на ко-
ските од труповите и/или расекувањето на месото; 

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) 
бр.1760/2000 на Европскиот парламент и на Советот од 17 јули 
2000 година за воспоставување на систем за идентификација и 
регистрација на говедата и која се однесува на означувањето на 
говедското месо и производите од говедско месо и отповикување 
на Регулатива на Советот (ЕЗ) бр.820/97, 32000R1760 и  
Регулатива на Комисијата (ЕС) бр. 1825/2000 од 25 август 2000 во 
која се наведени деталните правила за примена на Регулативата 
бр. 1760/2000 на Европскиот Парламент и Совет во однос на 
означувањето на говедското месо и производите од говедско 
месо, 32000R1825. 
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6) “сецкано месо” е месо кое е исечено на мали коц-
ки, парчиња или други индивидуални порции кои не 
бараат понатамошно сечење од страна на операторот 
со храна пред да бидат купени од крајниот потрошувач 
и да можат да бидат директно користени од тој потро-
шувач. Овој поим не се однесува на мелено месо и три-
минг; 

7) “завиткано расечено месо” е индивидуално паку-
вање кое непроменето му е понудено на крајниот по-
трошувач или на објект кој самостојно е ангажирано во 
малопродажба, и кое се состои од расечено месо и па-
кување во кое тоа било спакувано пред да биде изложе-
но за продажба, било пакувањето да го прекрива во це-
лост или делумно, но на начин што содржината немо-
же да биде променета без отварање или промена на па-
кувањето; 

8) “незавиткано расечено месо” е расечено месо кое 
е изложено за продажба на крајниот потрошувач во об-
јекти, и сите парчиња на месо изложени за продажба 
кои не се завиткани во објектите за продажба на крај-
ниот потрошувач ќе бидат расечени/пресечени на бара-
ње на крајниот потрошувач; 

9) “пратка” е месо, со коска или без коска, на при-
мер трупови, четвртини или парчиња на месо со коска, 
расечено, сомелено или спакувано заедно под практич-
но идентични услови; 

10) “малопродажба” е постапка и/или преработка на 
месо и негово складирање на местото на продажба или 
испорака до крајниот потрошувач, вклучувајќи и кујни 
во угостителски објекти, кујни во институции, рестора-
ни и други слични услуги за храна, продавници, ди-
стрибутивни центри на супермаркети и центри за про-
дажба на големо и 

11) “краен потрошувач” е краен потрошувач на рас-
ечено месо кој не го користи истото како дел од актив-
ност во бизнисот со храна. 

 
Член 3 

Означување на месо и производи од месо 
 
(1) Операторот со храна  или здружение кои ставаат 

во промет месо: 
  1) треба врз основа на одредбите од Глава II од 

овој правилник, да го означат месото во сите фази на 
ставање во промет во согласност со овој правилник и 
Правилникот за начинот на означување на храната и  

  2) доколку сакаат, врз основа на Глава III од овој 
правилник да го означат месото на местото на продаж-
ба на начин со кој се обезбедува информација различна 
од онаа наведена во член 5 од овој правилник, која се 
однесува на одредени карактеристики или производни 
услови на обележаното месо или на животното од кое е 
добиено месото, да го направат тоа во согласност со 
овој правилник. 

(2) Означувањето на месото и производите од месо 
се врши во согласност со одредбите од овој правилник 
и одредбите од Правилникот за посебните барања за 
храна од животинско потекло кои се однесуваат на 
идентификационата ознака. 

 
ГЛАВА II 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОЗНАЧУВАЊЕ НА МЕСО И ПРО-
ИЗВОДИ ОД МЕСО 

 
Член 4 

Следливост 
 
(1) Сите оператори со храна и здруженија, во сите 

фази на производство и продажба, треба да имаат си-
стем за идентификација и регистрација. 

(2) Системите од став (1) на овој член треба да се 
применуваат на начин со кој се обезбедува врска меѓу 
идентификацијата на месото и животното или живот-
ните како што е утврденo во членовите 5 ставови (1)  и  
(2) и 16 став (2) од овој правилник. 

(3) Системот за регистрација треба да го евиденти-
ра, особено пристигнувањето и заминувањето на жи-
вотните, труповите и/или расечено месо од животни за 
да се обезбеди дека е обезбедена корелацијата помеѓу 
пристигнувањата и заминувањата. 

(4) Во сите фази на производство и продажба на ме-
со од животни од видовите говеда, овци и кози на ста-
рост од 12 месеци или помалку и на месо од животни 
од видот свињи со тежина пред колење до 50 кг, опера-
торите со храна со цел да обезбедат веродостојност на 
информациите од ознаката треба да ги евидентираат 
особено следните информации:   

1) идентификација или идентификационен број и да-
тум на раѓање на животните, само на ниво на кланица; 

  2) ознака за референтен број со кој се воспоставу-
ва врска помеѓу, идентификацијата на животните од 
кои потекнува месото и описот при продажба, или ста-
роста/возраста на колење и буквата за идентификација 
на категоријата која се наоѓа на ознаката на месото; и 

  3) ознака за времето на пристигање и испраќање 
на животните и месото во објектот, за да се обезбеди 
дека корелација помеѓу пристигањата и испраќањата е 
воспоставена. 

 
Член 5 

Општи правила 
 
(1) Операторите со храна и здруженијата кои става-

ат во промет месо треба да го означат месото во сог-
ласност со одредбите на овој член. 

(2) Задолжителниот систем за означување на месо-
то треба да обезбеди врска меѓу, од една страна, иден-
тификацијата на труповите, четвртините или парчиња-
та од месото и, од друга страна на секое животно, или 
каде е ова доволно да се обезбеди проверка на точната 
информација на ознаката, на групата на овие животни. 

(3) Ознаката од став (2) на овој член треба да ги со-
држи следните информации: 

  1) референтен број или референтен код кој обезбе-
дува врска меѓу месото и животното или животните. 
Овој број е идентификациониот број на одделно живот-
но од кое месото е добиено или идентификациониот 
број кој се однесува на група животни;  

  2) бројот на одобрението на кланицата во која жи-
вотното или групата животни се заклани и  името на 
Република Македонија во целост или ISO кодот МК за 
кланица која е сместена во Република Македонија, од-
носно името на третата земја во целост или нејзиниот 
ISO код во која е сместена кланицата. Ознаката гласи 
„Заклано во (името или ISO кодот на Република Маке-
донија или на третата земја) и број на одобрение“;  

  3) бројот на одобрение на објектот каде се врши 
расекувањето на трупот или група трупови и името на 
Република Македонија во целост или ISO кодот МК за 
објект кој е сместен во Република Македонија, односно 
името на третата земја во целост или нејзиниот ISO код 
во која е сместен објектот каде се врши расекувањето. 
Ознаката гласи „Расечено во (името или ISO кодот на 
Република Македонија или на третата земја) и број на 
одобрението“. 

(4) На ознаката на месото кое потекнува од живот-
ни родени, одгледани и заклани во Република Македо-
нија или во трети земји операторите со храна и здруже-
нијата треба да наведат на ознаката и дополнителни 
информации кои се доволно детални за системот за 
идентификација и регистрација на животните. 
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(5) Задолжителниот систем за идентификација и ре-
гистарција на животните од став (4) од овој член не 
треба да доведе до нарушување на увозот на месо и 
производи од месо од трети земји. 

(6) Операторите со храна и здруженијата кои става-
ат во промет месо и производи од месо: 

  1) од животни родени, одгледани и заклани во по-
веќе земји на ознаката треба да ја наведат : 

    (а) земјата каде е родено животното;  
    (б) сите земји каде е животното товено; и 
    (в) земјата каде животното е заклано;  
  2) од животни родени, одгледани и заклани: 
 во иста земја, на ознаката треба да наведат  „потек-

ло (името или ISO кодот на земјата)“. 
 

Член 6 
Задолжителни информации на ознаката 

 
(1) Покрај информациите утврдени во членовите 5, 

7 и 14 од овој правилник во секоја фаза на производс-
тво и продажба операторите со храна треба да го озна-
чат: 

  1) говедското месо од животни со старост до 12 
месеци со следниве информации: 

   (а) старост/возраст на закланите животни, означе-
на како: “старост/возраст во моментот на колење: до 8 
месеци” (во случај на животни со старост/возраст од 
осум месеци или помалку), или “старост/возраст во мо-
ментот на колење: од 8 до 12 месеци” (во случај на жи-
вотни со старост/возраст поголема од осум месеци но 
не повеќе од 12 месеци) и/или 

   (б) опис при продажбата во согласност со член 81 
од Законот за квалитет на земјоделските производи и 

 2) месото од овци и кози со старост до 12 месеци 
со следниве информации: старост/возраст на закланите 
животни, означена како: “старост/возраст во моментот 
на колење: до 5 месеци” (во случај на животни со ста-
рост/возраст до пет месеци), или  “старост/возраст во 
моментот на колење: од 5 до 12 месеци” (во случај на 
животни со старост/возраст поголема од пет месеци но 
не повеќе од 12 месеци) и месото од свињи со следниве 
информации: тежина на животни пред колење, означе-
на како: “прасиња” (во случај на прасиња од двата пола 
со тежина пред колење помала од 20 кг); “свињи” (во 
случај на свињи од двата пола со тежина пред колење 
од 20 кг или повеќе, но помала од 50 кг), “товени сви-
њи” (во случај на свињи од двата пола со тежина пред 
колење над 50 кг). 

(2) По исклучок од став (1) од овој член, оператори-
те со храна можат, во секоја фаза на производство и 
ставање во промет, освен при продажба на крајниот по-
трошувач, да ја заменат старост/возраст на колење со 
идентификација на категоријата на месо согласно Зако-
нот за квалитет на земјоделските производи. 

 
Член 7 

Означување при недостиг на информации 
 
(1) Бројот на одобрение, како што е утврдено во 

член 5 став (3) точка 2) од овој правилник: 
1) е број на одобрение на објектот; или 
2) во случај кога нема број на одобрение, е нацио-

нален регистарски број. 
(2) Во случај да не се достапни и двата броја, бројот 

на одобрението може да се замени со името и адресата 
на кланицата. 

(3) За примена на одредбата од член 5 став (6) од 
овој правилник операторот со храна  или здружението 
треба да обезбеди дека: 

  1) за месо од говеда родени пред 1 јануари 2006 
година, односно пред 1 јануари 2009 за овци и кози и 
пред 1 јануари 2012 за свињи во Република Македонија 
кога не е достапна информацијата која се однесува на 
местото на раѓање и/или местото на одгледување, кое е 
различно од последното место на одгледување, ознака-
та за местото на раѓање и/или местото на одгледување 
се заменува со ознаката “родено пред 1 јануари (соод-
ветна)  година”. 

  2) за месо добиено од животни кои се живи увезе-
ни во Република Македонија, кога не е достапна ин-
формацијата која се однесува на местото на раѓање 
и/или местото на одгледување, кое е различно од пос-
ледното место на одгледување, ознаката за местото на 
раѓање и/или местото на одгледување се заменува со 
ознаката “Увезено живо од (име или ISO кодот на тре-
тата земја)”. 

 
Член 8 

Поедноставување на ознаката за потекло 
 
При примена на одредбата од член 5 став (6) точка 

1) од овој правилник говедското месо добиено од жи-
вотни кои се одгледувани 30 или помалку дена: 

- во Република Македонија или трета земја на раѓа-
ње или  

- во Република Македонија или трета земја каде се 
извршило колењето, може да не  ја содржи ознаката за 
Република Македонија или за третата земја, како земји 
во кои животното било одгледано, доколку се обезбеди 
дека тие животни биле одгледувани во трета земја за 
период подолг од 30 дена.   

 
Член 9 

Големина и формирање на групата 
 
(1) Големината на групата од член 5 став (2) од овој 

правилник се дефинира: 
  1) за време на расекувањето на труповите или че-

твртините, со бројот на труповите или четвртините 
расечени заедно и кои формираат една пратка за соод-
ветниот објект за расекување. 

  2) во текот на понатамошното расекување или ме-
лење, со бројот на трупови или четвртини чие месо 
формира една пратка за соодветниот објект за расеку-
вање или мелење. 

(2) Големината на групата во никој случај не треба 
да го надмине производството од еден ден на соодвет-
ниот објект за расекување, односно за мелење. 

(3) При формирањето на групата од став (1) на овој 
член, операторот со храна треба да обезбеди дека: 

  1) сите трупови или четвртини во пратката расече-
ни заедно, потекнуваат од животни кои се родени во 
иста земја, одгледани во иста земја или земји, заклани 
во иста земја и во иста кланица; 

  2) сите трупови од кои месото во пратката ќе под-
лежи на понатамошно расекување се во согласност со 
точка 1) од овој став и треба да бидат расечени во ист 
објект за  расекување; и 

  3) целото месо од пратката кое е подложено на ме-
лење потекнува од животни заклани во иста земја. 

(4) По исклучок на барањата за иста кланица и ист 
објект за расекување од став (3) точка 2) од овој член, 
за време на производството на расечено месо, операто-
рите со храна се овластени да формираат пратки од ме-
со од животни кои се заклани во најмногу три различ-
ни кланици и од трупови расечени во најмногу три раз-
лични објекти за расекување. 

(5) По исклучок на став (3) точка 2) од овој член, за 
време на производството на триминг, операторите  со 
храна при формирањето на пратките треба да ги испол-
нуваат единствено барањата за иста земја на колење. 
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Член 10 
Мелено месо 

 
Дополнителната информација од член 5 став (4) од 

овој правилник која може да се вклучи при означува-
њето на меленото месо ги опфаќа: 

1) ознаките наведени во член 5 став (4) точка 2) и 3) 
од овој правилник, како и денот на мелење на месото; и 

2) ознаките наведени во член 5 став (6) точка 1) 
потточки (а) и (б) и точка 2) од овој правилник. 

 
Член 11 
Триминг 

 
(1) По исклучок од член 5 став (3) точка 2) и 3) и 

став (6) точка 1) потточки (а) и (б) од овој правилник, 
операторите со храна и здруженијата на ознаките за 
триминг треба да ја наведат:  

  1) земјата на колење на животните од кои потекну-
ва тримингот, а на ознаката треба да пишува: “Заклано 
во (име или ISO код на земјата на колење)”.  

  2) земјата во која тримингот бил произведен и број 
на одобрение на објектот во кој бил произведен, а на 
ознаката треба да пишува ”Произведено во (име или 
ISO код на земјата на производство и број на одобре-
ние на објектот)” и 

  3) земјите во кои животни кои ја формираат групата 
биле родени и одгледани, а на ознаката треба да пишува: 
“Родено и одгледано во (имиња или ISO кодови на земји-
те во кои животните биле родени и одгледани)”. 

(2) По исклучок на став (1) точка 1) и 3) од овој 
член, каде сите животни во групата се родени, одгледа-
ни и заклани во иста земја, операторот со храна треба 
да ја користат ознаката: “Земја на потекло: по што сле-
ди име или ISO код на земјата во која животните биле 
родени, одгледани и заклани”.  

 
Член 12 

Завиткано расечено месо 
 

По исклучок од член 5 став (3) точки 2) и 3) од овој 
правилник, операторите со храна и здруженијата  кои 
го користат овластувањето од член 9 став (4) од овој 
правилник на ознаката за завиткано расечено месо како 
додаток на ознаката од член 5 став (6) точка 1) од овој 
правилник треба да наведат: 

  1)земја на колење на животните, со бројот на одо-
брение на кланицата и/или онаму каде е можно, две 
или три кланици во кои животните кои ја формираат 
групата биле заклани; на ознаката треба да биде наве-
дено. “Животните во групата се заклани во (име или 
ISO код на земјата во која се заклани животните) и 
број/броеви на одобрение на кланицата или на две или 
три кланици како што е соодветно”. 

  2) земја во која труповите биле расечен, со број на 
одобрение на објектот за расекување, и онаму каде е 
можно, два или три објекти за расекување во кои тру-
повите биле расечени; на ознаката треба да биде наве-
дено. “Расекување на животни од пратка во (име или 
ISO код на земјата во која месото било расечено) и 
број/броеви на одобрение на објектот за расекување 
или на два или три објекти за расекување како што е 
соодветно”. 

 
Член 13 

Не завиткано расечено месо 
 
(1) Операторите со храна или здруженијата треба да 

обезбедат дека, таму каде што се применуваат исклучо-
ците од член 9 став (4) од овој правилник, формирање-
то на пратките од целото незавиткано расечено месо 
изложено во исто време во објекти за малопродажба за 
продажба на крајниот потрошувач е во согласност член 
9 став (4) од овој правилник. 

(2) По исклучок на член 5 став (3) точка 2) и 3) од 
овој правилник, на местата на продажба на крајниот 
потрошувач операторите со храна и здруженијата  тре-
ба да го означат незавитканото расечено месо изложе-
но за продажба со име на земјата од која животното од 
кое потекнува месото било родено, одгледано и закла-
но, со име на земјата во која труповите биле расечени. 
Месото од животни родени и/или одгледани и/или зак-
лани во разни земји треба да биде јасно одвоено кога е 
изложено за продажба. Информацијата треба да биде 
изложена во објектот за продажба во близина на такво-
то месо за да му овозможи на крајниот потрошувач 
лесно да направи разлика помеѓу месото со различно 
потекло. 

(3) Операторите со храна кои изложуваат незави-
ткано расечено месо заедно за продажба, секој ден тре-
ба да водат записи, со дата, броеви на одобрение на 
кланиците во кои животните биле заклани и објектите 
за расекување во кои труповите биле расечени. Тие 
треба да ја направат достапна таа информација на по-
трошувачот на негово барање. 

(4) По исклучок на член 9 став (2) од овој правил-
ник и обезбедувајќи дека барањата од  ставовите (2) и 
(3) од овој член се исполнети, во случај на незавиткано 
расечено говедско  месо и/или телешко месо изложено 
за продажба на крајниот потрошувач, големината на 
групата може да го надмине производството од еден 
ден. 

 
Член 14 

Отстапување од задолжителниот систем за означу-
вање 

 
(1) По исклучок од член 5 став (3) точка 2) и 3) и 

став (6) точка 1) потточки (а) и (б) од овој правилник, 
оператор со храна или здружение кои подготвуваат ме-
лено говедско месо на ознаката ги наведуваат зборови-
те: „подготвено од (името или ISO кодот на земја, за-
висно каде е месото подготвено)“ и „потекло“, каде 
земјата или земјите не се земјите на подготовка на ме-
сото и производите од месо. 

(2) Оператор со храна или здружение кои го подго-
твуваат меленото говедско месо можат да наведат и до-
полнителни информации на ознаката на меленото го-
ведско месо кои вклучуваат една или повеќе информа-
ции утврдени во одредбите од член 5 на овој правил-
ник, и/или  датата кога месото е подготвено. 

 
Член 15 

Задолжителен систем за означување на месо од тре-
ти земји 

 
(1) По исклучок на одредбите од член 5 од овој пра-

вилник, месо увезено во Република Македонија за кое 
не се достапни сите информации утврдени во член 5 од 
овој правилник, во согласност со постапката од член 20 
од овој правилник се обележуваат со ознаката: „потек-
ло: трета земја“ и „заклано во: (име или ISO код на тре-
тата земја)“. 

(2) Месото увезено од трети земји во ознаката треба 
да ги содржи и информациите од член 6 од овој пра-
вилник. 

(3) Операторите со храна од трети земји кои сакаат 
да ставаат во промет во Република Македонија месо на 
начин утврден со ставовите (1) и (2) од овој член треба 
да бидат под официјална контрола на надлежниот ор-
ган од предметната трета земја, или на независно тело. 
Независното тело треба да обезбеди потполни гаран-
ции за усогласеност со условите пропишани во 
European Standard EN 45011 или ISO/IEC Guide 65 
(General requirements for bodies operating product 
certification systems). 
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(4) Назначениот надлежен орган на третата земја или 
каде е применливо, независното тело треба да обезбеди 
дека барањата за означување на месото и производите 
од месо утврдени со овој правилник се исполнети. 

 
ГЛАВА III 

СОПСТВЕН СИСТЕМ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПЕ-
РАТОРОТ СО ХРАНА 

 
Член 16 

Општи правила 
 

(1) За ознаките кои содржат информации различни 
од оние кои се утврдени во Глава II од овој правилник, 
секој оператор со храна или здружение испраќа декла-
рација за одобрување на сопствениот систем за означу-
вање на операторот со храна (во натамошниот текст: 
декларација), до Агенцијата за храна и ветеринарство 
(во натамошниот текст: Агенцијата), односно до над-
лежниот орган на третата земјата каде се извршило 
производството или продажбата на месото.  

(2) Декларациите треба да содржат: 
  1) информација која треба да се вклучи на ознаката; 
  2) мерки кои треба да се превземат за да се обезбе-

ди точност на информацијата; 
  3) системот за контрола кој ќе се применува во си-

те фази на производство и продажба, вклучувајќи ги и 
контролите спроведени од независно тело кое е приз-
наено од надлежниот орган и назначено од операторот 
со храна или здружението. Овие тела се усогласуваат 
со критериумите утврдени во Европскиот стандард 
ЕН/45011 и 

  4) во случај на здружение, мерки кои треба да се 
превземат во врска со секој член кој ги нема усогласе-
но декларациите. 

(3) Контролите од независното тело може да се вр-
шат од страна на Агенцијата. Агенцијата во тој случај 
треба да има на располагање квалификуван кадар и ре-
сурси кои се неопходни за извршување на бараните 
контроли. 

(4) Трошоците за контролите утврдени во оваа Гла-
ва ги сноси операторот со храна или здружението кое 
го користи ваквиот систем за обележување согласно 
член 104 од Законот за безбедност на храна. 

(5) Одобрувањето на секоја декларација е предмет 
на проценка од Агенцијата, добиено врз основа на ис-
питување на нејзините компоненти, како што е утврде-
но во став (1) од овој член, на правилно и независно 
функционирање на предвидениот систем за обележува-
ње и, особено, секоја декларација која не обезбедува 
врска меѓу, од една страна идентификацијата на трупо-
вите, четвртинките или парчињата месо и, од друга 
страна, одделните животни, или, кога е тоа доволно да 
се обезбеди проверка на точноста на информацијата од 
ознаката, за соодветните животни. Декларациите  кои 
содржат неточни или недоволно јасни информации не 
се одобруваат. 

(6) При производство и/или продажба на месо од 
две или повеќе трети земји, Агенцијата ги испитува и 
одобрува декларациите кои се доставени, како и еле-
ментите кои се содржани во истите а кои се однесуваат 
на операторите со храна кои работат во Република Ма-
кедонија.  

(7) Доколку во период од два месеца сметајќи од 
денот кој следи по денот на поднесувањето на барање-
то за одобрување, одобрувањето не е одбиено или до-
делено, или не е побарана дополнителна информација, 
декларацијата се смета за одобрена. 

(8) Кога Агенцијата ќе ја одобри поднесената дек-
ларација, соодветниот оператор со храна или здруже-
ние имаат право да го обележат месото, обезбедувајќи 
дека ознаката го содржи нивното име или лого. 

(9) По исклучок од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7) и (8) од овој член, Агенцијата може да примени 
забрзана или поедноставна постапка за време од 14 де-
на одобрувањето  за месо во мали малопродажни паку-
вања или примарно расечено месо во одделни пакува-
ња, обележани во согласност со одобрена декларација, 
обезбедувајќи дека не е додадена информација на пр-
вичната ознака. 

(10) На декларацијата не може да се користи име на 
еден или повеќе региони, доколку името на регионот: 

  1) може да предизвика забуна или потешкотии при 
извршување на проверки и 

  2) е наведено за месо во рамките на заштитени ге-
ографски ознаки или заштитени места на потекло. 

(11) На декларацијата покрај името на регионот 
треба да се наведе и името на Република Македонија, 
односно на третата земја од која потекнува месото. 

 
Член 17 

Постапка за одобрување 
 

За целите на член 16 став (9) од овој правилник, ме-
сото во мали малопродажни пакети кои се означени 
согласно со одобрена декларација може да се стави во 
промет и без претходно одобрување на декларацијата 
доколку: 

  1) пакетите остануваат непроменети; 
  2) одобрената декларација од третата земја на па-

кување исто така го опфаќа и ставањето во прометот на 
пакуваното месо во Република Македонија и 

  3) третите земји однапред ги обезбедиле сите не-
опходни информации до надлежниот орган, пред паку-
ваното месо  да биде ставено во промет. 

 
Член 18 
Контроли 

 
(1) Операторите со храна и здруженијата треба да 

обезбедат непречен  пристап на надлежниот орган до 
нивните простории и до сите податоци кои докажуваат 
дека информациите на ознаките се точни. 

(2) Агенцијата и во случајот од член 16 став (3) од 
овој правилник, ќе ја земе во предвид спроведената ре-
довна проверка на лице место од независното тело за 
контрола направена врз основа на анализа на ризик, 
особено во однос на комплексноста на декларацијата 
која е во прашање. За секоја проверка се изготвува из-
вештај во кој се вклучени сите недостатоци, како и 
мерки и рокови предложени за надминување на состој-
бата. 

(3) Кога не се прифаќаат резултатите од контролите 
извршени од независно тело согласно член 16 став (3) 
од овој правилник Агенцијата ќе изврши проверки на 
начин за да обезбеди дополнителни гаранции во однос 
на исправноста на користените ознаки. Фрекфентноста 
на проверките се врши во зависност од комплексноста 
на декларацијата. 

(4) Операторите со храна, здруженијата и независ-
ните тела за контрола треба да ги достават сите реле-
вантни информации до Агенцијата. 

 
Член 19 

Одобрување на сопствен систем за означување на 
операторите одобрени од трети земји 

 
(1) Агенцијата проверува дали известувањата се це-

лосни, како што е утврдено во член 20 став (2) од овој 
правилник. При приемот на известувањето кое е неце-
лосно, Агенцијата ќе  ја информира третата земја наве-
дувајќи ја информацијата која ја бара. Целосната ин-
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формација треба да биде доставена до Агенцијата, 
освен доколку Агенцијата заклучи дека процедурите 
и/или критериумите применети од третата земја не се 
исти со процедурите и/или критериумите утврдени во 
член 20 став (2) од овој правилник. 

(2) Доколку, во било кое време, Агенцијата проце-
ни, врз основа на известувањето од член 20 став (2) од 
овој правилник, дека е соодветно да се потврди дека 
процедурите и/или критериумите добиени од третата 
земја се во моментот исти со стандардите наведени во 
овој правилник, Агенцијата ќе побара од третата земја 
да и ги обезбеди сите неопходни информации. Особе-
но, Агенцијата ќе побара од третата земја да ги обезбе-
ди копиите од декларациите одобрени од назначениот 
надлежен орган на третата земја. 

(3) Доколку било која информација и овластување 
од став (2) на овој член не е добиено во период од два 
месеци, Агенцијата може да заклучи дека процедурите 
и/или критериумите применети во третата земја не се 
исти со процедурите и/или критериумите утврдени во 
член 20 став (2) од овој правилник. 

(4) Агенцијата во секое време може да ја промени 
својата првична одлука во однос на истоветноста на 
процедурите и/или критериумите применети од третата 
земја согласно со член 20 став (2) од овој правилник. 

 
Член 20 

Сопствениот систем за означување на операторот со 
храна за означување на месо од трети земји 

  
(1) Кога производството на месо, цело или во дело-

ви, е во трета земја, операторите со храна и здружени-
јата имаат право да го означат месото во согласност со 
оваа Глава доколку за примената на сопствениот си-
стем за означување  имаат добиено одобрување на нив-
ните декларации од надлежниот орган назначен за таа 
цел во секоја од соодветните трети земји. 

(2) На барање на Агенцијата, третата земја во која 
операторите со храна применуваат сопствен систем  за 
означување на месото треба да ги достават следните 
информации: 

  1) називот на органот надлежен за одобрување на 
примена на сопствен систем за означување на операто-
рите со хранат; 

  2) процедурите и критериумите кои се следени од 
страна на надлежниот орган на третата земја при испи-
тување на декларацијата; и 

  3) листа на оператори со храна и здруженија чија 
декларација била прифатена од надлежниот орган. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Кога, врз основа на известувањето од став (2) на 
овој член, Агенцијата ќе заклучи дека процедурите 
и/или критериумите кои се применуваат во трета земја 
не се исти со оние утврдени во став (2) точка 2) од овој 
член, Агенцијата по консултации со таа трета земја ќе 
одлучи дали доделените одобренија од таа трета земја 
се валидни за Република Македонија. 

 
Член 21 

Мерки во случај на неусогласеност 
 

(1) Кога  декларацијата на операторот со храна или 
здружението не е усогласност со одредбите од член 16 
ставови (1), (2), (3) и (4) од овој правилник, на операто-
рот со храна ќе му биде повлечено одобрувањето од 
член 16 став (5) од овој правилник и тој ќе треба да ис-
полни и  други услови за  да го задржи одобрувањето 
на декларацијата. 

(2) Без исклучок на одредбите од став (1) од овој 
член, месото ќе биде повлечено од промет се додека 
истото повторно не се означи во согласност со овој 
правилник, кога означеното месо: 

  - не е во согласност со задолжителниот систем за 
означување, или 

  - во случај на примена на сопствен систем на озна-
чување на операторот со храна, не е  усогласена со дек-
ларациите, или  

  - во случај на неодобрени декларации. 
(3) Доколку месото ги исполнува сите ветеринарни 

и хигиенски барања, таквото месо ќе биде испратено 
директно за преработка во производи, други од оние 
кои се наведени во член 2 точка 1) од овој правилник. 

 
ГЛАВА IV 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 22 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престануваат да се применуваат одредбите на Правил-
никот за квалитет на производи од месо (“Службен 
лист на СФРЈ” бр. 29/74, 13/78 и 14/80) кои се однесу-
ваат на означување на месото. 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 
2011 година. 

 
Број 11-627/2                             

4 април 2011 година                             Директор, 
    Скопје                                   Дејан Рунтевски,с.р. 
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