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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2862. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 86 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
40/2006, 136/2008, 44/11 и 51/11), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 21 сеп-
тември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОК  НА ТРОШОЦИТЕ НА ОРГА-
НИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД 
ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ 
ПРАТЕНИЦИ  ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА И НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА 
ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА 
КАНДИДАТИ НЕ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ  ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува надоместок на тро-
шоците на организаторите на изборната кампања од 
чии листи на кандидати се избрани пратеници  во Со-
бранието на Република Македонија и на организатори-
те на изборната кампања од чии листи на кандидати не 
се избрани пратеници  во Собранието на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Надоместокот на трошоците  на организаторите на 
изборната кампања од чии листи на кандидати се из-
брани пратеници  во Собранието на Република Маке-
донија, во висина од 15 денари по добиен глас, изнесу-
ва: 

1. ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО - ДЕМОКРАТСКА ПАР-
ТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНС-
ТВО), СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДО-
НИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ, ДЕМОКРАТСКА ОБ-
НОВА НА МАКЕДОНИЈА - ДОМ, ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, ДЕ-
МОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДО-
НИЈА, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ОБЕ-
ДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА, ПАРТИЈА 
НА ПРАВДАТА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АК-
ЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА – СДА, ПАРТИЈА НА ВЛА-
СИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРА-
ЦИЈА НА РОМИТЕ, БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА – БДП, ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИ-
ТЕ – ДСР, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО 
ОБЕДИНУВАЊЕ – ТМРО, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАР-
ТИЈА, НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, 
ВМРО - ДП (ВМРО- ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА), 
ВМРО – ОБЕДИНЕТА ВМРО – ОБ, ТАТКОВИНСКА 
МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА 
ОБНОВА – ВАРДАР – ЕГЕЈ – ПИРИН – ТМОРО – 
ВЕП, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА И ВМРО МАКЕ-
ДОНСКА   

440.824 добиени гласа X 15 = 6.612.360 денари;  
2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕ-

ДОНИЈА (СДСМ), НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА, ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА, ЛИ-
БЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДВИЖЕЊЕ 
ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ ВО 
МАКЕДОНИЈА, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО 
МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИ-

ПАЦИЈА НА РОМИТЕ, НОВА АЛТЕРНАТИВА, СО-
ЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ, ПАРТИЈА ЗА ДВИ-
ЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ДЕМОК-
РАТСКИ СОЈУЗ НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ДЕ-
МОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДО-
НИЈА, ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ, 
ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА РМ И САНЏАЧ-
КА ЛИГА 

368.804 добиени гласа X 15 денари = 5.532.060 де-
нари; 

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – 
ДУИ   

115.518 добиени гласа X 15 денари = 1.732.770 де-
нари; 

4. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ – 
ДПА 

65.922 добиени гласа X 15 денари = 988.830 денари 
и 

5. НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА – 
НДП 

29.996 добиени гласа X 15 денари = 449.940 денари. 
 

Член 3 
Надоместокот на трошоците  на организаторите на 

изборната кампања од чии листи на кандидати не се из-
брани пратеници во Собранието на Република Македо-
нија, во висина од 15 денари по добиен глас, кои осво-
иле најмалку 1,5% од вкупниот број гласови од излезе-
ните граѓани на ниво на изборна единица изнесува: 

1.   ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА (ВМРО - НП) 
26.935 добиени гласа X 15 денари = 404.025 денари; 
2. ДЕМОКРАЦИА Е РЕ – ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕ-

МОКРАТИЈА 
19.958 добиени гласа X 15 денари = 299.370 денари; 
3. ЛИБЕРАЛНО – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – 

ЛДП 
10.900 добиени гласа X 15 денари = 163.500 денари; 
4.   ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА - ОМ 
7.651 добиени гласа X 15 денари = 114.765 денари; 
5. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - 

ДУА 
2.452 добиени гласа X 15 денари = 36.780 денари; 
6. СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКА УНИЈА - СДУ 
242 добиени гласа X 15 денари = 3.630 денари и 
7. ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ДОСТОИНСТВО - 

ППД 
74 добиени гласа X 15 денари=1.110 денари. 
 

Член 4 
Надоместокот на трошоците од членовите 2 и 3 на 

оваа одлука  се исплатува од Буџетот на Република Ма-
кедонија, најдоцна во рок од три месеци по поднесува-
њето на финансискиот извештај за изборната кампања 
врз основа на извештајот на Државната изборна коми-
сија за спроведените избори.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3888/1        Претседател 
21 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                       Трајко Вељаноски, с.р.  
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2863. 
Врз основа на членот 26 ставови (1) и (4) и членот 

27 ставови (1) и (2) од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ број 40/2006, 
136/2008, 44/11 и 51/11), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 септември 2011 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на претседател, потпретседател и 
пет члена на Државната изборна комисија. 

2. За претседател, потпретседател и член на Држав-
ната изборна комисија може да биде избрано лице кое 
ги исполнува условите од членот 27 став (1) од  Избор-
ниот законик: 

- да е државјанин на Република Македонија со по-
стојано место на живеење во Република Македонија, 

- да е дипломиран правник со најмалку осум години 
работно искуство како правник и 

- да не е член на орган на политичка партија. 
3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите од членот 27 став (1) од Изборниот законик и 
кои поднеле изјава до Комисијата за верификација на 
фактите согласно со Законот за определување дополни-
телен услов за вршење јавна функција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 14/2008, 64/2009 и 
24/11), пријавите со потребните документи за докажу-
вање на исполнувањето на условите, во оригинал или 
заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собрание-
то на Република Македонија во рок од осум дена од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3889/1         Претседател 
21 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје            Македонија, 
                     Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2864. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот 3 од Законот за основање 
на Државна комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работен однос во втор степен 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
51/11), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВ-
НАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УП-
РАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН 

ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН  
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за именување претседател и шест членa 
на Државната комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работен однос во втор степен. 

2. За претседател на Државната комисија за одлучу-
вање во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен се именува лице кое е државјанин на Ре-
публика Македонија, дипломиран правник и кое има 
најмалку шест години работно искуство на управни ра-
боти. 

За член на Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен се именува лице кое е државјанин на Република 
Македонија, има завршено високо образование и кое 
има најмалку четири години работно искуство на 
управни работи. 

Заинтересираните кандидати треба да имаат подне-
сено изјава до Комисијата за верификација на фактите 
согласно со Законот за определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција („Службен весник на 
Република Македонија" број 14/2008, 64/2009 и 24/11). 

3. Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од осум дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците „Дневник", 
„Вечер" и „Лајм".  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3890/1        Претседател 
21 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                    Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2865. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членот 37 став 4 и 
членот 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на лич-
ните податоци („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 7/2005, 103/2008 и 124/10), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 
септември 2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ЗАМЕНИК - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА  

ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ  
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на заменик - директор на Дирек-
цијата за заштита на личните податоци. 

2. За заменик - директор на Дирекцијата за заштита 
на личните податоци може да биде избрано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има најмалку петгодишно работно искуство во 

правни работи, 
- да е истакнат правник, 
- да не е казнет со казна, односно да не му е изрече-

на прекршочна санкција забрана на вршење професија, 
дејност или должност и  

- кое поднело изјава до Комисијата за верификација 
на фактите согласно со Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на Република Македонија“ број 14/2008, 
64/2009 и 24/11). 



23 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 129 - Стр. 5 

3. Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од осум дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3891/1        Претседател 
21 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                     Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2866. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членот 31 од Зако-
нот за слободен пристап до информации од јавен кара-
ктер („Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2006, 86/2008 и 6/10), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 септември 2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР  НА 
ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВО-
ТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ  

ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на   член на Комисијата за за-
штита на правото на слободен пристап до информации 
од јавен карактер. 

2. За член на Комисијата се именува лице државја-
нин на Република Македонија, со високо образование, 
пет години работно искуство во областа на информира-
њето и правните работи, кое не е член на орган на по-
литичка партија. 

Заинтересираните кандидати треба да имаат подне-
сено изјава до Комисијата за верификација на фактите 
согласно со Законот за определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција („Службен весник на 
Република Македонија“ број 14/2008,  64/2009 и 24/11). 

3. Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од осум дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3894/1        Претседател 
21 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                   Трајко Вељаноски, с.р.  

2867. 
Врз основа на членот 48-д став 1 алинеја 1 од  Зако-

нот за спречување на корупцијата („Службен весник на 
Република Македонија“ број 28/2002, 46/2004, 
126/2006, 10/2008, 161/2008 и 145/10), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 22 
септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА 

 
1. Од функцијата член на Државната комисија за 

спречување на корупцијата се разрешува  Иљми Села-
ми, по негово барање. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3912/1        Претседател 
22 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                     Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2868. 

Врз основа на членот 144 став 8 алинеи 1 и 3 од  
Законот за малолетничка правда („Службен весник на 
Република Македонија“ број 87/2007, 103/2008, 
161/2008 и 145/10), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 септември 2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИ-
ОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО  

ПРЕСТАПНИШТВО 
 
1. Од членови на Државниот совет за превенција на 

малолетничко престапништво се разрешуваат: 
- Дана Миловановиќ, по лично барање, 
- Ардијан Муча, поради неоправдано отсуство по-

веќе од три седници едноподруго и  
- Реџеп Али Чупи, поради неоправдано отсуство 

повеќе од три седници едноподруго. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3914/1        Претседател 
22 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                      Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2869. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 
1 од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија, Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 2011 година, донесе  
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О Д ЛУ К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ - ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
 I. Во Одлуката за  избор на претседатели, заменици - 

претседатели, членови и нивни заменици на комисиите на 
Собранието на Република Македонија, ("Службен весник 
на Република Македонија" број 94/11 и 103/11) во точката 
I потточка 1. Комисија за уставни прашања под в) за 
членови, во точката 5 зборовите: "Илија Димовски" се 
заменуваат со зборовите:  "Дарко Димитриески".  

Под г) за заменици - членови во точката 1 зборови-
те: "Илија Китаноски" се заменуваат со зборовите: 
"Владимир Ѓорчев", а во точката  14  зборовите: „Теута 
Арифи“ се заменуваат со зборовите: „Хајрие Мисими“. 

Во потточката 2. Законодавно-правна комисија под 
в) за членови во точката 5 зборовите: "Александар Спа-
сеновски" се заменуваат со зборовите: "Дарко Дими-
триески".  

Под г) за заменици - членови, во точката 4 зборови-
те: "Александар Николоски" се заменуваат со зборови-
те: "Ванчо Апостолов" .  

Во потточката 3. Комисија за одбрана и безбедност 
под б) за заменик - претседател зборовите: "Алексан-
дар Николоски" се заменуваат со зборовите: "Тони 
Трајановски". 

Во  потточката 4. Комисија за политички систем и 
односи меѓу заедниците под в) за членови во точката 
10 зборовите: „Теута Арифи“ се заменуваат со зборо-
вите: „Ермира Мехмети“. 

Во  потточката 5. Комисија за надворешна политика 
под в) за членови во точката 10  зборовите: „Теута 
Арифи“ се заменуваат со зборовите: „Ермира Мехмети“. 

Во  потточката 6. Комисија за европски прашања 
под в) за членови во точката 11  зборовите „Теута 
Арифи“ се заменуваат со зборовите „Неџати Јакупи“. 

Под г) за заменици - членови во точката 3 зборови-
те: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите:" То-
ни Трајановски". 

Во потточката 7. Постојана анкетна комисија за за-
штита на слободите и правата на граѓанинот под в) за 
членови во точката 4 зборовите: "Александар Спасе-
новски" се заменуваат со зборовите: "Тони Трајанов-
ски". 

Во потточката 8. Комисија за надзор над работата 
на Управата за безбедност и контраразузнавање и на 
Агенцијата за разузнавање под г) за заменици - члено-
ви во точката 4 зборовите: "Александар Спасеновски" 
се заменуваат со зборовите:  "Дарко Димитриески". 

Во потточката 10. Комисија за финансирање и бу-
џет под г) за заменици - членови во точката 2 зборови-
те: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите:  "Ва-
сил Пишев", а  во точката 6  зборовите: „Дешира Име-
ри“ се заменуваат со зборовите „Неџати Јакупи“. 

Во потточката 11. Комисија за економски прашања 
под в) за членови во точката 1 зборовите: "Александар 
Спасеновски" се заменуваат со зборовите:  "Васил Пи-
шев". 

Во потточката 12. Комисија за земјоделство, шу-
марство и водостопанство под г) за заменици - членови 
во точката 5 зборовите: "Димитар Стевананџија" се за-
менуваат со зборовите:  "Стефче Трпковски". 

Во потточката 13. Комисија за транспорт, врски и 
екологија под г) за заменици - членови во точката 5 
зборовите: "Цена Матевска - Дуза" се заменуваат со 
зборовите:  „Тони Трајановски ". 

Во потточката 14. Комисија за образование, наука и 
спорт под в) за  членови во точката 4 зборовите: " Или-
ја Димовски" се заменуваат со зборовите:  "Диме Ма-
џовски". 

Во потточката 15. Комисија за култура в) за члено-
ви во точката 5 зборовите: "Александар Спасеновски" 
се заменуваат со зборовите: " Диме Маџовски ". 

Во потточката 17. Комисија за труд и социјална по-
литика под в) за членови во точката 11) зборовите: „Бе-
хиџудин Шехаби“ се заменуваат со зборовите: „Арбен 
Љабеништа “. 

Под г) за заменици - членови во точката 6 зборови-
те: "Александар Спасеновски" се заменуваат со зборо-
вите: "Васил Пишев" . 

Во потточката 18. Комисија за локална самоуправа 
под в) за членови во точката 1 зборовите: "Владимир 
Ѓорчев" се заменуваат со зборовите: " Васил Пишев", а 
зборовите:  „Михајло Џолонга" се заменуваат со зборо-
вите: „Тони Трајановски". 

Под г) за заменици - членови, во точката 5 зборови-
те: "Илија Димовски" се заменуваат со зборовите: 
"Дарко Димитриески", во точката 6 зборовите: "Илија 
Китаноски" се заменуваат со зборовите: "Диме Маџов-
ски", а во точката 11  зборовите: “Арбен Љабеништа“ 
се заменуваат со зборовите: „Неџати Јакупи“. 

Во потточката 20. Комисија за деловнички и ман-
датно - имунитетни прашања под г) за заменици - чле-
нови во точката 3 зборовите: "Александар Спасенов-
ски" се заменуваат со зборовите: "Диме Маџовски". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3915/1        Претседател 
22 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                     Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2870. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, членовите 118 став 5 и 119 став 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија и 
членот 2 точка 7 став 1 од Одлуката за основање на 
постојани работни тела на Собранието на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 91/11), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 септември 2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
НУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на 

претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрани-
ето на Република Македонија („Службен весник на 



23 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 129 - Стр. 7 

Република Македонија“ број 85/11), во точката II. под 
a) за членови точка 6 зборовите: „Емилијан Станковиќ“ 
се заменуваат со зборовите: „Благоја Стојановски“, а 
во точката 7 зборовите: „Горан Минчев“ се заменуваат 
со зборовите: „Менде Диневски“. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3916/1        Претседател 
22 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                     Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2871. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на меѓународна соработка на Со-
бранието на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 91/11), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 22 
септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ 
ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРА-
НИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СО-
РАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основаат пратенички групи на 
Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламенти на други држави и се избираат претседате-
ли и членови на пратеничките групи на Собранието на 
Република Македонија за соработка со парламенти на 
други држави (во натамошниот текст: пратенички гру-
пи). 

 
Член 2 

Пратеничките групи се основаат заради воспоставу-
вање и развивање на билатералната парламентарна со-
работка на Република Македонија со други парламен-
ти, како и за размена на искуства од парламентарната 
работа по сите прашања од заеднички интерес на држа-
вите.  

Член 3 
Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и 

шест члена од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа за: 

1. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Австрија 

a) претседател 
Менде Диневски, 
б) членови: 
1. Лилјана Кузмановска,  
2. Ана Лaшкоска, 
3. Бети Кузмановска, 
4. Талат Џафери, 

5. Зиадин Села и 
6. Јани Макрадули; 
2. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Албанија 

a) претседател 
Орхан Ибраими, 
б) членови: 
1. Авдија Пепиќ, 
2. Борислав Стојменов,  
3. Ѓорѓи Коџабашиев, 
4. Ермира Мехмети, 
5. Дивна Јовковска - Ефтимовска, 
6. Митре Велјановски и 
7. Фламуре Демири - Креци; 
3. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Австрали-
ја и со Парламентот на Нов Зеланд 

a) претседател 
Илија Димовски, 
б) членови: 
1. Милорад Додевски,  
2. Елена Павлова, 
3. Џеват Адеми, 
4. Мерал Узеири - Ферати, 
5. Цветанка Иванова и 
6. Јани Макрадули; 
4. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на балтички-
те земји Република Естонија, Република Латвија и Ре-
публика Литванија 

a) претседател 
Лилјана Поповска, 
б) членови: 
1. Миле Пачемски,  
2. Дешира Имери, 
3.Емилијан Станковиќ, 
4.Тања Томиќ, 
5. Марјанчо Николов и 
6. Талат Џафери; 
5. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Белгија 

a) претседател 
Џеват Адеми, 
б) членови: 
1. Тони Трајановски, 
2. Авдија Пепиќ,  
3. Цена Матевска - Дуза, 
4.Имер Алиу, 
5. Билјана Казанџиска и 
6.Миле Андонов; 
6. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Федераци-
јата на Босна и Херцеговина 

a) претседател 
Авдија Пепиќ, 
б) членови: 
1. Цена Матевска Дуза,  
2. Благородна Дулиќ,   
3. Рафет Муминовиќ, 
4.Мевмед Џемаилоски, 
5.Митре Велјаноски и 
6. Сафет Бишевац; 
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7. Пратеничка група на Собранието на Република 
Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Бугарија 

a) претседател 
Љубисав Иванов - Ѕинго,   
б) членови: 
1. Васил Пишев, 
2. Борислав Стојменов, 
3.Гордан Георгиев, 
4.Саве Марачков, 
5.Изет Зеќири и 
6. Панче Орцев; 
8. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на земјите 
од Блискиот и Средниот Исток 

a) претседател 
Газменд Алији, 
б) членови: 
1. Бети Кузмановска,  
2. Диме Маџовски, 
3. Елена Павлова, 
4.Хајрије Мисими,  
5. Маринела Тушева и  
6.Ердоган Сарач; 
9. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна 
Република Германија 

a) претседател 
Антонијо Милошоски, 
б) членови: 
1. Илија Китаноски,  
2. Ристо Манчев, 
3. Неџати Јакупи, 
4.Беким Фазлиу, 
5. Сафет Бишевац и 
6. Горан Сугарески; 
10. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Грција 

a) претседател 
Ивон Величковски, 
б) членови: 
1. Трајчо Димков,  
2. Борислав Стојменов,  
3. Антонијо Милошоски,   
4. Зиадин Села,  
5.Драгиша Милетиќ и 
6. Саве Марачков; 
11. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Данска 

a) претседател 
Мерал Узеири - Ферати, 
б) членови: 
1. Весна Пемова,  
2. Ромео Тренов,  
3. Миле Пачемски, 
4. Арбен Љабеништа,  
5. Наташа Савова - Салковска и 
6.Панче Орцев; 
12. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Индонезија 

a) претседател 
Нада Станчевска, 

б) членови: 
1. Милорад Додевски,  
2. Лилјана Кузмановска, 
3. Реџаиљ Исмаили, 
4.Светлана Вучетиќ, 
5.Саве Марачков и 
6.Мевмед Џемајлоски; 
13. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Државата 
Израел 

a) претседател 
Павле Трајанов, 
б) членови: 
1. Александар Спасеновски,  
2.Илија Димовски,  
3.Силвана Бонева, 
4.Игор Ивановски, 
5.Цветанка Иванова,  
6.Лилјана Поповска и 
7.Горан Мисовски; 
14. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Исламска-
та Република Иран 

a) претседател 
Хајрула Мисини, 
б) членови: 
1. Веле Георгиевски,  
2. Васко Пашовски,  
3. Тони Трајановски, 
4.Дивна Јовковска - Ефтимовска, 
5.Ердоган Сарач и 
6. Реџаиљ Исмаили; 
15. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Ирска 
a) претседател 
Александар Николоски, 
б) членови: 
1. Весна Пемова,  
2. Павле Саздов,  
3. Неџати Јакупи, 
4. Зијадин Села,  
5.Голупчо Ангелов и 
6.Панче Орцев; 
16. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентите на Републи-
ка Исланд и Кралството Норвешка 

a) претседател 
Весна Бендевска, 
б) членови: 
1. Веле Георгиевски,  
2. Дарко Димитриески, 
3. Диме Маџовски, 
4.Арбен Љабеништа, 
5.Голупчо Ангелов и 
6. Горан Минчев. 
17. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Италија 
a) претседател 
Владанка Авировиќ, 
б) членови: 
1. Ристо Манчев,  
2. Владимир Ѓорчев,  
3. Лилјана Затуроска, 
4. Ирфан Деари, 
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5. Орхан Ибраими, 
6.Андреј Петров и 
7. Горан Минчев; 
18. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија 
a) претседател 
Емилијан Станковиќ, 
б) членови: 
1. Милорад Додевски,  
2.Надица Танчева Тулиева,  
3.Стефче Трпковски, 
4.Бехиџудин Шехаби, 
5.Тања Томиќ и 
6. Цветанка Иванова; 
19. Пратеничка  група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Канада 
a) претседател 
Игор Ивановски, 
б) членови: 
1. Александар Николоски,  
2. Павле Саздов,  
3. Васко Мицевски, 
4 .Вјолца Мехмети Нуредини, 
5. Имер Алиу и 
6.Светлана Мазгалоска Вучетиќ; 
20. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Народна 
Република Кина 

a) претседател 
Силвана Бонева, 
б) членови: 
1. Надa Станчевска,  
2. Павле Трајанов, 
3. Рафет Муминовиќ, 
4.Игор Ивановски,  
5.Оливер Спасовски и 
6.Менде Диневски; 
21. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Косово 

a) претседател 
Талат Џафери, 
б) членови: 
1. Јордан Пачков,  
2. Светлана Карапетрова,  
3. Трајче Димков, 
4. Беким Фазлиу, 
5. Јани Макрадули, 
6. Весна Бендевска и 
7. Изет Зеќири; 
22. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на земјите 
од Латинска Америка и од Карибите  

a) претседател 
  Васко Пашовски,   
б) членови: 
1. Елена Павлова,  
2. Сузана Анова, 
3. Рафет Муминовиќ, 
4. Цветанка Иванова, 
5. Соња Мираковска и 
6.Самка Ибраимовски; 
23. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Големото 
Војводство Луксембург 

a) претседател 
Миле Пачемски,   
б) членови: 
1. Сузана Анова,  
2. Стефче Трпковски, 
3. Ирфан Деари, 
4. Светлана Мазгалоска - Вучетиќ, 
5.Благоја Стојановски и 
6. Драгиша Милетиќ; 
24. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со парламентите на Републи-
ка Малта и Република Кипар 

a) претседател 
Надица Танчева Тулиева,   
б) членови: 
1. Ана Лашкоска,  
2. Драган Цуклев, 
3. Дивна Јовковска - Ефтимовска, 
4. Соња Мираковска,  
5.Ивон Величковски и 
6. Неџати Јакупи. 
25. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Монголија 

a) претседател 
Неџати Јакупи, 
б) членови: 
1. Дарко Димитриески, 
2.Трајчо Димков,  
3.Стефче Трпковски, 
4.Фламуре Демири -  Креци, 
5. Самка Ибраимоски и 
6. Мевмед Џемајлоски. 
26. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Обедине-
тото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска 

a) претседател 
Ермира Мехмети, 
б) членови: 
1. Илија Димовски,  
2. Владимир Ѓорчев,  
3. Харалампие Шукаровски, 
4. Зиадин Села, 
5.Горан Сугарески и 
6.Станка Анастасова; 
27. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Полска 

a) претседател 
Станка Анастасова, 
б) членови: 
1. Светлана Јакимовска,  
2. Лилјана Поповска,  
3. Александар Спасеновски, 
4. Арбен Љабеништа, 
5.Стојко Пауновски и 
6. Светлана Мазгалоска Вучетиќ; 
28. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Португал-
ската Република  

a) претседател 
Ана Павловска - Данева, 
б) членови: 
1. Марјанчо Тодоровски,  
2.Светлана Карапетрова, 
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3.Илија Китаноски, 
4.Сузана Салиу, 
5. Борче Ставров и 
6. Оливер Спасовски; 
29. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Романија 
a) претседател 
Ѓорѓи Коџабашиев,   
б) членови: 
1. Славе Гошев,  
2. Ванчо Апостолов, 
3. Самка Ибраимовски, 
4. Стојко Пауновски, 
5.Маринела Тушева и 
6.Михаило Џолонга; 
30. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Руската 
федерација 

a) претседател 
Иван Стоилковиќ,   
б) членови: 
1. Славе Гошев,  
2.Васко Мицевски,  
3.Светлана Карапетрова, 
4. Менде Диневски, 
5. Ана Павлова - Даневска и 
6. Марјанчо Николов; 
31. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на САД 
a) претседател 
Владимир Ѓорчев,   
б) членови: 
1. Силвана Бонева,  
2. Александар Спасеновски,  
3. Павле Саздов,  
4. Хајрула Мисини, 
5. Имер Алиу, 
6. Горан Мисовски и 
7. Андреј Петров; 
32. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Словачка-
та Република 

a) претседател 
Соња Мираковска, 
б) членови: 
1. Светлана Карапетрова,  
2. Нада Ципушева,  
3. Сузана Анова, 
4. Хајрије Мисими, 
5. Ердоган Сарач и 
6. Дивна Јовковска Ефтимоска; 
33. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Словенија 

a) претседател 
Ристо Манчев, 
б) членови: 
1. Амди Бајрам,  
2. Светлана Јакимовска, 
3. Ирфан Деари, 
4.Орхан Ибраими, 
5. Оливер Спасовски и 
6. Мевмед Џемаилоски; 
34. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Србија 

a) претседател 
Драгиша Милетиќ, 
б) членови: 
1.Љубисав Иванов Ѕинго,  
2. Иван Стоилковиќ,  
3. Косана Николиќ - Мазнева,  
4. Илија Китаноски,  
5. Бехиџудин Шехаби, 
6. Стојко Пауновски, 
7. Горан Минчев и 
8. Тања Томиќ; 
35. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Турција 

a) претседател 
Кенан Хасипи, 
б) членови: 
1. Амди Бајрам, 
2. Антонијо Милошоски,  
3. Борислав Стојменов, 
4. Бехиџудин Шехаби, 
5. Газменд Алији, 
6. Ердоган Сарач и 
7. Благоја Стојановски; 
36. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Украина 
a) претседател 
Оливер Спасовски, 
б) членови: 
1. Васил Пишев, 
2. Харалампие Шокаровски,  
3. Лилјана Затуроска, 
4. Рафет Муминовиќ, 
5. Самка Ибраимоски и 
6. Борче Ставров; 
37. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот Република 
Унгарија 

a) претседател 
Марјанчо Николов, 
б) членови: 
1. Малиша Станковиќ,  
2. Михаило Џолонга, 
3. Косана Николиќ Мазнева, 
4. Реџаиљ Исмаили, 
5. Борче Ставров и 
6. Тања Томиќ; 
38. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Финска 

a) претседател 
Светлана Јакимовска,  
б) членови: 
1. Дарко Димитриески, 
2. Нада Ципушева, 
3. Дешира Имери, 
4. Борче Ставров, 
5. Митре Велјаноски и 
6. Билјана Казанџиска; 
39. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Францу-
ската Република 

a) претседател 
Гордан Георгиев, 
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б) членови: 
1. Силвана Бонева,  
2. Кенан Хасипи,  
3. Јордан Пачков, 
4. Џеват Адеми, 
5. Беким Фазлиу и 
6. Тито Петковски; 
40. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Холандија 

a) претседател 
Реџаиљ Исмаили, 
б) членови: 
1. Димитар Стевананџија,  
2. Владанка Авировиќ,  
3. Малиша Станковиќ, 
4. Беким Фазлиу, 
5. Билјана Казанџиска и 
6. Ленче Николовска; 
41. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Република 
Хрватска 

a) претседател 
Фијат Цаноски, 
б) членови: 
1. Благородна Дулиќ,  
2. Кенан Хасипи,  
3. Александар Николоски,  
4. Љубисав Иванов Ѕинго, 
5. Талат Џафери, 
6. Газменд Алији и 
7. Весна Бендевска; 
42. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора 
a) претседател 
Илија Китаноски, 
б) членови: 
1. Малиша Станковиќ,  
2. Благородна Дулиќ, 
3. Ермира Мехмети, 
4. Газменд Алији, 
5. Рејхан Дурмиши и 
6. Благоја Стојановски; 
43. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Чешката 
Република 

a) претседател 
Рејхан Дурмиши, 
б) членови: 
1. Драган Цуклев,  
2. Ванчо Апостолов,  
3. Ромео Тренов, 
4. Сузана Салиу, 
5. Миле Андонов и 
6. Емилијан Станковиќ; 
44. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Швајцар-
ската Конфедерација 

a) претседател 
Наташа Савова - Салковска, 
б) членови: 
1. Михаило Џолонга,  
2.Веле Ѓорѓиевски, 
3.Јордан Пачков, 
4. Ристо Манчев, 

5. Дешира Имери, 
6.Мерал Узеири - Ферати и 
7. Панче Орцев; 
45. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шведска 

a) претседател 
Маринела Тушева, 
б) членови: 
1. Косана Николиќ Мазнева,  
2. Владимир Ѓорчев, 
3. Лилјана Затуроска, 
4. Андреј Петров, 
5. Изет Зеќири и 
6. Митре Велјаноски и 
46. Пратеничка група на Собранието на Република 

Македонија за соработка со Парламентот на Кралство-
то Шпанија 

a) претседател 
Борислав Стојменов, 
б) членови: 
1. Димитар Стевананџија,  
2. Марјанчо Тодоровски,  
3. Ромео Тренов, 
4. Вјолца Мехмети Нуредини, 
5. Самка Ибраимоски и 
6. Миле Андонов. 
 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3917/1        Претседател 
22 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                     Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2872. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрани-
ето на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“  број 91/11), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 22 сеп-
тември 2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ 
НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАР-
НОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНО-АТЛАНТСКАТА  

ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО) 
 
I. Во Одлуката за избор на шеф, членови и замени-

ци членови на Делегацијата на Собранието на Републи-
ка Македонија во Парламентарното собрание на Север-
ноатлантската договорна организација (ПС НАТО), 
(„Службен весник на Република Македонија“  број 
94/11 и 103/11), во точката 1 под в) за заменици - чле-
нови на Делегацијата алинеја 1 се додаваат зборовите: 
„Илија Китаноски“. 
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 2. Оваа одлука  влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3918/1        Претседател 
22 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                     Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
2873. 

Врз основа на членот 78 став 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членот  2 од Законот за Комите-
тот за односи меѓу заедниците ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 150/2007), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 22 
септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ  
ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
I. За членови на Комитетот за односи меѓу заедни-

ците се избираат: 
- oд рeдот на пратениците Македонци: 
1) Силвана Бонева, 
2) Ѓорѓи Коџабашиев, 
3) Ристо Манчев, 
4) Васко Мицевски, 
5) Цветанка Иванова, 
6) Оливер Спасовски и 
7) Менде Диневски, 
- од редот на пратениците Албанци: 
1) Ермира Мехмети, 
2) Талат Џафери, 
3) Џеват Адеми, 
4) Арбен Љабеништа, 
5) Орхан Ибраими, 
6) Зијадин Села и 
7) Изет Зеќири, 
- од редот на пратениците Турци, Кенан Хасипи, 
- од редот на пратениците Власи, Маринела Тушева, 
- од редот на пратениците Роми, Амди Бајрам, 
- од редот на пратениците Срби, Иван Стоилковиќ и 
- од редот на пратениците Бошњаци, Сафет Бишевац. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07 - 3928/1        Претседател 
22 септември 2011 година   на Собранието на Република 
          Скопје           Македонија, 
                   Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2874. 

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. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата  одржана на  13.9.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И  ЗА  ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за  престанок на користење и за дава-

ње на користење на недвижни ствари  бр.19-2600/1 од 
14 јуни 2005 година и бр.19-3059/1 од 23 јуни 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија “ 
бр.58/2005 и бр.81/2009 во член 1 став 1 точка 1 се ме-
нува и гласи: 

 „1. Земјиште со вкупна површина од 12.638 м2  и 
тоа: 

 - земјиште -двор со површина од 11.311 м2 и земји-
ште  под објекти : 

- објект бр.2 со површина под објект од 641м2, 
- објект бр.3 со површина под објект205м2, 
- објект бр.5 со површина под објект од 142м2 
- објект бр.10 со површина под објект од 253 м2, 
- објект бр.13 со површина под објект од 39 м2, 
- објект бр.16 со површина под објект од 31 м2, 
- објект бр.17 со површина под објект 16 м2,  
лоцирани на КП бр.3967 , КО Крива Паланка , имо-

тен лист  бр.1576.“ 
 
Точката 8 се менува и гласи: 
„ -објект  (зграда) бр.2 
Влез 1-приземје со површина од 233м2, 
Влез 2-приземје со површина од 58 м2 
Влез 3- приземје со површина од 182 м2 
Влез 4- приземје со површина од 119 м2 
Влез 5- приземје со површина од 36 м2 
Влез 6- приземје со површина од 76м2 
 
- објект (зграда) бр.3 
Влез 1-приземје со површина од 147 м2 
Влез 2-приземје со површина од 26 м2 
 
- објект (зграда) бр.5 
Влез 1-приземје со површина од 53 м2 
Влез 2-приземје со површина од 71 м2 
 
- објект (зграда) бр.10 
Влез 1 кат 1 со површина од 206 м2 
Влез 2-приземје со површина од 166 м2 и  
 
- објект (зграда) бр.13 
Влез 1-подрум со површина од 30 м2 
 
 - објектите бр.16 и 17    
лоцирани на КП бр.3967 , КО Крива Паланка , имо-

тен лист  бр.1576.“ 
                                                            

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
      Бр. 51-2157/1                      Заменик на претседателот  
13 септември 2011 година       на Владата на Република 
        Скопје                                           Македонија, 
                 д-р Теута Арифи, с.р. 



23 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 129 - Стр. 13 

2875. 
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.  
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата  одржана на  13.9.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ   

РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи се дава на користење недвижна ствар земјиште  
со вкупна површина  од 5695 м2 и тоа:  земјиште 
(двор) со вкупна површина од 5213 м2 и  земјиште под 
објект со површина  од 482 м2 , лоцирано  на  КП 
бр.5230, КО  Дебар, евидентиран на имотен лист бр. 1 
сопственост на Република Македонија. 

                                      
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на  трајно користење  без надоместок на  Министерс-
твото за внатрешни работи . 

   
Член 3 

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

 
      Бр. 51-2672/1                      Заменик на претседатeлот  
13 септември 2011 година        на Владата на Република 
        Скопје                                           Македонија, 
                д-р Теута Арифи, с.р. 

__________ 
2876. 

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 156/10), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ПРАВИЛАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ШТИП“ И ТА-
РИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ  “ШТИП“ 
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ  

КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ШТИП“ 
 

Член 1 
Со ова одлука се дава согласност  на  Правилата за 

условите за користење на Технолошко индустриската 
развојна зона “Штип“ и Тарифникот на основачот на 
ТИРЗ  “Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон 
корисниците на ТИРЗ “Штип“ број 02-647/3 и 02-647/4 
од 2.9.2011 година, усвоени од УО на Дирекцијата на 
технолошки индустриски развојни зони, на седницата 
одржана на 2.9.2011 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 51-4660/1                        Претседател на Владата 
13 септември 2011 година     на Република Македонија,  
         Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2877. 

Врз основа на член 22 став 3 од  Законот за спречу-
вање на перење пари и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.04/08, 57/10 и 35/11), мини-
стерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА 
НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ 
СУБЈЕКТИТЕ КОИ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА  

СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на нуме-

рираниот регистар што го водат субјектите кои прире-
дуваат игри на среќа во играчница (казино) („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 2/11), во член 2 
став 1 алинејата 13 се менува и гласи: 

 
„-Во колона 13- под „Име и презиме “ се запишува 

името и презимето на овластеното лице на приредува-
чот на игри на среќа во играчница (казино).“ 

 
Алинеите 14 и 15 се бришат. 
 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
 
„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на 

крајот од секој месец во тековната година се потпишу-
ва на страната на која е заведена последната трансак-
ција од последниот работен ден во тековниот месец.“  

 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Прилогот „Нумериран регистар за субјектите кои 

приредуваат игри на среќа во играчница (казино)“ се 
заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 02-28473/1  
7 септември 2011 година        Министер за финансии,  
          Скопје         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2878. 
Врз основа на член 23 став 3 од  Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело 

и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.04/08, 57/10 и 35/11), мини-
стерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕРСКИ КУЌИ И БАНКИ СО ДОЗВОЛА ЗА  

РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерски куќи и бан-

ки со дозвола за работа со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 19/11), во 
член 2 став 1 алинејата 10 се менува и гласи: 

„-Во колона 10 – под „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на ополномоштеното лице“ се 
запишува името, презимето и ЕМБГ кога ополномоштеното физичко лице е резидент или број за идентифи-
кација кога ополномоштеното физичко лице е нерезидент;“. 

Алинејата 11 се брише. 
Алинејата 20 се менува и гласи: 
„-Во колона 20 – под „Име и презиме “ се запишува името и презимето на овластеното лице или друго 

лице со овластување да го потпишува регистарот.“  
Алинејата 21 се брише. 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
 
„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на крајот од секој месец во тековната година се потпишу-

ва на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.“  
 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Прилогот „Нумериран регистар за брокерски куќи и банки со дозвола за работа со хартии од вредност“ 

се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 02-28474/1  
7 септември 2011 година                          Министер за финансии,  
          Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2879. 
Врз основа на член 46-а став 2 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело 

и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.04/08, 57/10 и 35/11), министе-
рот за финансии донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР ОД СТРАНА НА УПРАВАТА ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење  надзор од страна на Упра-
вата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата). 

 
Член 2 

Налогот за вршење надзор (во понатамошниот текст: налогот) се печати на хартија во бела боја со формат 
А4, на образец кој е даден во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Налогот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: 
- на предната страна: 
1) број на налогот; 
2) датум на налогот; 
3) видот на надзорот; 
4) назив на субјектот; 
5) седиште на субјектот; 
4) предмет на надзор;  
5) период на надзорот; 
6) датум на отпочнување на надзорот (ден, месец и година); 
7) место на извршување на надзорот; 
8) име и презиме на инспекторот/ите кој/и го врши/ат надзорот; 
9) дали надзорот се спроведува со или без претходно известување на  субјектот; 
10) потпис на директорот на Управата; 
11) потпис на одговорното лице, датум на прием и место за печат на субјектот и 
12) место за печат на Управата; 
- на задната страна од налогот е отпечатен текст на одредбите од прописите кои се однесуваат на правата 

и обврските на субјектот на надзорот. 
Налогот се изготвува во два идентични примероци од кои по еден за субјектот и за Управата. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 02-28475/1  
7 септември 2011 година                            Министер за финансии,  
          Скопје                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2880. 
Врз основа на член 21 став 3 од  Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и 

финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.04/08, 57/10 и 35/11), министерот 
за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ БРЗ 

ТРАНСФЕР НА  ПАРИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите даватели на 

услуги брз трансфер на пари („Службен весник на Република Македонија” бр. 2/11),  во член 2 став 1 во алине-
ите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 зборовите „во денарска противвредност“ се бришат. 

 
Алинејата 16 се менува и гласи: 
 
„-Во колона 16 под „Име и презиме“ се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице 

со овластување да го потпишува регистарот кај субјектот кој во рамките на своето занимање и професија врши 
брз трансфер на пари.“ 

 
Алинеите 17 и 18 се бришат. 
 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
 
„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на крајот од секој месец во тековната година се потпишува 

на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.“  
 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Прилогот „Нумериран регистар за даватели на услуги брз трансфер на пари (БТП)“ се заменува со нов При-

лог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 02-28476/1  
7 септември 2011 година                            Министер за финансии,  
          Скопје                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 



23 септември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 129 - Стр. 21 

 
 



Стр. 22 - Бр. 129 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 септември 2011 
 

2881. 
Врз основа на член 20 став 3 од  Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и 

финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр.4/08, 57/10 и 35/11), министерот 
за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И  СОДРЖИНАТА НА 
НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат 
менувачки работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 02/11), во член 2 став 1 алинејата 16 се 
менува и гласи: 

 
„ –Во колона 16 – под „Име и презиме “ се запишува името и презимето на овластеното лице или друго 

лице со овластување да го потпишува регистарот. “ 
 
Алинеја 17 се брише. 
 
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
 
„Нумерираниот регистар од став 1 на овој член на крајот од секој месец во тековната година се потпишува 

на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.“  
 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Прилогот „Нумериран регистар за субјекти кои вршат менувачко работење“ се заменува со нов Прилог 

кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 02-28477/1  
7 септември 2011 година                            Министер за финансии,  
          Скопје                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2882. 
Врз основа на член 48-а ставови 2 и 9 од  Законот за 

спречување на перење пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 04/08, 57/10 и 
35/11), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината  на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата и начинот на водење на евиденци-
ја за спроведената едукација. 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОКАНАТА  

ЗА ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 2 
На физичкото лице или субјектот кое се повикува 

на едукација му се врачува покана за едукација. 
Поканата за едукација од став 1 на овој член се из-

готвува на образец од хартија во бела боја со формат 
А4, која е дадена во Прилог број 1 и е составен дел на 
овој правилник. 

Поканата за едукација од став 1 на овој член содр-
жи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- број на поканата за едукација и 
- датум на поканата за едукација. 
1.Податоци за физичкото лице кое се повикува на 

едукација: 
- име и презиме на лицето; 
- работно место на кое е распореден кај субјектот и 
- контакт телефон или електронска пошта. 
 
2.Податоци за субјектот: 
-назив и седиште. 
3.Предмет на едукација во смисла на член 48-а став 

1 од Законот за спречување на перење пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам; 

4.Забелешка; 
5.Време, датум и место каде ќе се спроведе едука-

ција; 
- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува 

на едукација; 
- име, презиме и потпис на инспекторот; 
- место за печат; 
- место и датум на прием на поканата. 
Во  поканата  од  став  (2)  на  овој  член  е  содржа-

на  и  напомена  дека согласно одредбите на член 48-а 
став 5 од Законот за спречување на перење пари и дру-
ги приноси од казниво дело и финансирање на терори-
зам, доколку лицето или субјектот над кој се спроведу-
ва едукацијата не се јави на едукација во закажаниот 
термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА 
 

Член 3 
Поканата за едукација се врачува на лицето, однос-

но субјектот при вршењето на инспекцискиот надзор, 
кога се констатирани неправилности во работењето. 

Инспекторот на Управата за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот 
текст: инспектор) обезбедува доказ дека прекршителот 
уредно ја примил поканата за едукација. 

Едукацијата се спроведува во просториите на Упра-
вата за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам (во понатамошниот текст: Управата) или во 
просториите на субјектот над кој се спроведува едука-
цијата. 

Едукацијата ја врши инспекторот кој ја утврдил по-
требата од истата, врз основа на констатираните непра-
вилности во работењето. 

Едукацијата може да се спроведе на еден од след-
ните начини: 

a) презентации во печатена или електронска форма; 
б) презентирање преку составување на обрасци или 
в) тековно објавување на едукативни материјали од 

областа на спречување на перење пари и финансирање 
на тероризам во печатена или електронска форма (спи-
саниja, брошури или медиуми). 

Во  случај  на  оправдани  причини,  доколку  инс-
пекторот  не е во  можност да ја изврши  едукацијата, 
директорот на Управата ќе определи друго лице врабо-
тено во Управата за спроведување на едукацијата. 

 
IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 4 

Евиденцијата за  спроведената едукација се води во 
електронска форма од страна на Управата. 

Евиденцијата за спроведената едукација содржи: 
- реден број; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и место на едукацијата; 
- учесник на едукацијата; 
- име и презиме на инспекторот, односно вработе-

ниот кој  ја  извршил едукацијата; 
- предмет на едукација во смисла на член 48-а став 

1 од Законот за спречување на перење пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам; 

- број и датум на записник врз основа на кој се вр-
ши едукацијата и 

- забелешка. 
 

V. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 02-28478/1  
7 септември 2011 година          Министер за финансии,  
          Скопје                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

2883. 
Врз основа на член 17 - к став (6) од Законот за др-

жавните службеници („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 
98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 
36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА РАБОТА, 
ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ  И ЗА НАЧИ-
НОТ  НА  ОЦЕНУВАЊЕ  НА  ПРОБНАТА РАБОТА  

НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на спроведување на 

пробна работа, полагањње на стручен испит и за начи-
нот на оценување на пробната работа на државните 
службеници ( “Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.60/11), во членот 4, ставот (3) се брише. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 16-3328/1 

19 септември 2011 година             Министер, 
    Скопје                              м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 
 
2884. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-
ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 
17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 
161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министе-
рот за информатичко општество и администрација, на 
ден 19.9. 2011 година, донесе 

 
Е Т И Ч К И   К О Д Е К С 

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Општа одредба 
 

Член 1 
(1) Со овој кодекс се уредува начинот на однесува-

њето и работењето на државните службеници, со цел 
да се обезбеди примена и почитување на принципите 
на законитост, професионален интегритет, ефикасност, 
ефективност и посветеност при вршењето на нивните 
службени должности. 

(2) Државниот службеник се придржува кон одред-
бите на овој кодекс. 

(3) За постапување спротивно на одредбите утврде-
ни со овој кодекс, државниот службеник одговара дис-
циплински. 

 
Основни принципи 

 
Член 2 

(1) Државниот службеник ја извршува службената 
должност во согласност со Уставот, закон и меѓународ-
ните договори ратификувани во согласност Уставот.  

(2) При вршењето на работите, државниот службе-
ник го остварува исклучиво јавниот интерес. 

(3) Државниот службеник постапува еднакво со фи-
зичките и правните лица при вршењето на службената 
должност. 

(4) Државниот службеник ги извршува работите на 
високо професионално ниво, кое постојано го надгра-
дува. 

(5) Државниот службеник работите ги врши совес-
но, едноставно, ефикасно и ефективно, навремено и во 
интерес на физичките и правните лица.  

(6) Државниот службеник води сметка, остварува-
њето на правата на физичките и правните лица да не 
биде на штета на други странки, ниту во спротивност 
со јавните интереси утврдени со закон. 

(7) Државниот службеник нема да се ангажира во 
какви било активности што се спротивни на правилно-
то вршење на неговите службени должности и  ќе сто-
ри сé, да ги избегне ситуациите и однесувањата што 
можат да  наштетат на интересот или угледот на орга-
нот во кој е вработен или на државната администрација 
во целина. 

(8) При контактите со физичките и правните лица, 
државниот службеник се однесува на начин кој овоз-
можува да се воспостават односи на заемна доверба и 
соработка. 

(9)  Во односите со физичките и правните лица, др-
жавниот службеник покажува разбирање, љубезност, 
пристојност и најголема можна воља да помогне, при-
тоа не попречувајќи го остварувањето на нивните пра-
ва и интереси.  

(10) Државниот службеник, кога ја остварува своја-
та службена должност, во непосреден контакт со фи-
зички и правни лица, се однесува одговорно, внимател-
но, љубезно, смирено, општи и соопштува информации 
на едноставен и разбирлив јазик, одговара на поставе-
ни прашања, прима поднесоци и укажува на можните 
нивни недостатоци,  и ги упатува каде ќе ги остварат 
своите права и интереси). 

 
Непристрасност 

 
Член 3 

(1) Државниот службеник при извршувањето на 
службените задачи нема да се раководи од пристрас-
ност за остварување на определени резултати. 

(2) При донесувањето на конкретни одлуки и при ре-
шавањето за правата и интересите на физичките и правни-
те лица, државниот службеник нема да се раководи од 
погрешна, неправилна или неразумна оцена на фактичка-
та ситуација заради предрасуди, остварување на неговите 
желби за напредување во кариерата, конфликт на 
интереси, заплашеност или закани од претпоставените 
државни службеници, функционерот кој раководи со 
органот во кој е вработен државниот службеник или 
лицата кои се засегнати со одлуката или решението. 

(3) При вршењето на службената должност, држав-
ниот службеник еднакво постапува со физичките и 
правните лица кои доаѓаат во контакт со органот во кој 
тој е вработен. За таа цел, тој нема да одбие да даде ус-
луга на едно лице која редовно им се дава на други ли-
ца, ниту ќе му даде услуга на едно лице која редовно 
не им се дава на други лица. 

(4) Државниот службеник не предизвикува со наме-
ра  штета на физички и правни лица. Напротив, тој 
обезбедува остварување на нивните права и  интереси. 

 
Самостојност во решавањето 

 
Член 4 

(1) Државниот службеник самостојно донесува од-
луки засновани на  објективно утврдување на факти и 
околности и врз основа на така утврдени факти и окол-
ности врши   примена на законите и прописите во кон-
кретен случај. 

(2) Државниот службеник се придржува и ја приме-
нува соодветната постапка при вршењето на службени-
те задачи од  негова надлежност, при што особено тре-
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ба да одбие секаков притисок во  вршењето на негови-
те службени задачи, вклучувајќи го и  притисокот кој 
се врши од страна на неговите претпоставени раково-
дители. 

 
Злоупотреба на овластувањата и статусот на државен 

службеник 
 

Член 5 
(1) Државниот службеник не ги користи предности-

те што произлегуваат од неговиот статус на државен 
службеник, ниту информациите со кои се стекнал при 
извршување на неговaта службена должност заради  
остварување на негова лична корист. Државниот служ-
беник избегнува секаков конфликт на интереси, како и 
ситуациите кои би можеле да доведат до сомневање за 
постоење конфликт на интереси. 

(2) Државниот службеник не нуди, ниту пак да 
обезбедува било какви предности, кои по било кој ос-
нов би биле поврзани со неговиот статус  во државната 
администрација. 

(3) Државниот службеник свесно и со намера не  ја 
доведува во заблуда јавноста или другите државни 
службеници. 

(4) Државниот службеник одбива да постапува 
спротивно на закон, како и на начин кој претставува 
можност за злоупотреба на  неговиот статус, ако фи-
зичките и правните лица за чии права и должности ре-
шава побараат од него тоа да го  направи. 

 
Пријавување 

 
Член 6 

(1) Државниот службеник поднесува пријава до 
надлежен орган утврден со закон кога смета дека од 
него се бара да постапи спротивно на одредбите од 
овој кодекс. 

(2) Државниот службеник го известува органот од 
став (1) на овој член, и кога смета дека постои повреда 
на одредбите на овој кодекс од страна на други држав-
ни службеници. 

(3) Државниот службеник е должен да пријави, до 
надлежните органи, секое  сомнение или постоење на 
докази за незаконско или противправно работење повр-
зано со државната служба. 

(4) Државниот службеник кој пријавил сомнение 
или докази од став (3) на овој член, врз реална и разум-
на основа, како  и со чесни намери, не може да биде 
повикан на одговорност за извршеното пријавување. 

 
Транспарентност на информациите 

 
Член 7 

(1) Државниот службеник, ја обезбедува потребната 
тајност и соодветната заштита за информацијата што ја 
дознал како причина на  неговата положба во државна-
та администрација. 

(2) Државниот службеник ќе го олесни пристапот 
на физичките и правните лица до информациите треба 
да ги добијат заради остварување на нивните права и 
интереси како и ќе им даде можност да дадат оценказа 
а квалитетот на  добиената услуга.   

(3) Државниот службеник нема да одбие да даде по-
датоци или информации на физичките и правните ли-
ца, доколку давањето на податоците е пропишано со 
закон. 

 
Политичка активност 

 
Член 8 

(1) Државниот службеник ги извршува службени 
должности и зацртаната политика на органот во кој е 
вработен на политички неутрален начин, не навлегувај-
ќи во вредносно преиспитување на политичката ис-
правноста на зацртаната политика. 

(2) Државниот службеник нема да го застапува или 
изразува своето политичко уверување во вршењето на 
службените задачи. 

(3) Државниот службеник нема да врши политичка 
активност со која  може да се поткопа довербата на 
граѓаните во неговата способност да ги извршува служ-
бените должности на непристрасен и објективен начин. 

(4) Државниот службеник во односите со физички-
те и правните лица, како и во односите со другите др-
жавни службеници, нема да ја споменува, истакнува 
или посредно да ја стави до знаење неговата припад-
ност кон одредена политичка партија. 

(5) Државниот службеник, нема да презема актив-
ности со кои ќе ги обврзе другите државни службени-
ци, или лица без статус на државен службеник во орга-
нот во кој тој е вработен, да се придружат кон одредена 
политичка партија, ниту ќе ги поттикне да го сторат 
тоа ветувајќи им напредок во кариерата. 

 
Конфликт на интереси 

 
Член 9 

(1) Државниот службеник при извршување на 
службените задачи, ги почитува принципите за спречу-
вање на судир на интереси.  

(2) Државниот службеник нема да дозволи да дојде 
до конфликт на неговиот личен финансиски интерес со 
јавниот интерес, кој интерес произлегува од  неговиот  
статус на државен службеник. 

(3) Финансискиот интерес, вклучува било каква ко-
рист за државниот службеник, за неговото семејство, 
роднините, пријателите, за физички и правни лица со 
кои има или имал деловни врски. 

(4) Државниот службеник, нема да прифати сорабо-
тка, физички и/или правни лица кои имаат, или имале 
економски интерес од одлуките или активностите на 
органот во кој тој бил вработен во последните три го-
дини. 

 
Подароци и друг вид корист 

 
Член 10 

(1) Државниот службеник, не бара, ниту да прима, 
за себе или за други лица, подароци, услуги, помош 
или  друга корист, од било кое лице, која корист би мо-
жела да влијае, или да се смета дека ќе може да влијае 
на донесување на одлуки во негова надлежност,  и со 
кои дејствија може да се доведе во прашање професио-
налното извршување на доверената службена работа. 

(2) Државниот службеник не прима подарок или 
благодарност што би можеле да се сметаат како награ-
да за извршена работа која преставува и е дел од  него-
ва службена должност. 
 

Заштита и економично користење на државните  
средства 

 
Член 11 

(1) Државниот службеник ги вложува сите напори 
за да обезбеди максимално ефективно, ефикасно и еко-
номично управување и користење на материјалните 
средства, опремата и предметите што му се доверени 
во вршењето на службената должност.  

(2) Државниот службеник презема соодветни мерки 
за осигурување на безбедноста на доверените предмети 
и отстранување на можностите за предизвикување на 
материјална штета во органот во кој е вработен. 

 
Однесување во службата 

 
Член 12 

(1) Државниот службеник, освен од оправдани при-
чини, нема да го одлага или да го доверува, на други 
државни службеници вршењето на неговата службена 
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должност или донесувањето одлуки кои се негова од-
говорност, при што ќе се почитува хронолошкиот ред 
на приемот на поднесените барања. 

(2) Државниот службеник нема да одбие вршење на 
службени задачи од работното место на кое е распоре-
ден, ниту да одбие наредби на непосредно претпоста-
вениот државен службеник, освен во случаи пропиша-
ни со закон. 

(3) Почитувајќи го работното време, државниот 
службеник, посветува соодветно време и енергија на 
извршувањето на службената должност и  ги сведува 
на минимум отсуствата од своето работно место, освен 
во случај на неопходност. 

(4) Државниот службеник нема да ги користи за 
приватни цели предметите или опремата кои му се до-
верени на располагање за остварување на службените 
цели. Освен во случаи на крајна нужда, државниот 
службеник, нема да ги користи службените телефони 
или информатичката опрема за лични потреби, како и 
нема да превезува лица со службено возило, а кои лица 
не се вработени во државната служба.  

(5) Државниот службеник пристојно ќе се однесува 
кон другите државни службеници, како и кон другите 
вработени во органите на државната служба. 

(6) Државниот службеник посветува соодветно вни-
мание на начинот на неговото облекување, со цел, да 
не предизвика впечаток на непристојност или нарушу-
вање на угледот на органот во кој е вработен. 

 
Однесување во приватниот живот 

 
Член 13 

(1) Државниот службеник ќе избегнува активност и 
однесување во  приватниот живот со кои може да се 
намали довербата на јавноста во државната служба.  

(2) Државниот службеник ќе избегнува дејства или 
активности кои се во конфликт со законските или етич-
ките норми и кои би можеле да бидат причина за него-
ва лична уцена во врска со вршењето на службените 
задачи. 

 
Односи со јавноста 

 
Член 14 

(1) Државниот службеник во остварувањето на 
службената должност секогаш е отворен за комуника-
ција со јавноста. 

(2) Државниот службеник ќе се воздржува од дава-
ње јавни изјави што се штетни за угледот на органот во 
кој е вработен или на државната служба во целина, 
притоа без да се наруши остварувањето на неговото 
право на  јавно изразување на мислење. 

(3) Во комуникацијата со јавноста државниот служ-
беник користи јасен и разбирлив јазик. 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој кодекс, 
престанува да важи Етичкиот кодекс на државните 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.68/02, 16/04 и 48/07).     

 
Завршна одредба 

 
Член 16 

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
  Бр. 16-3328/2                      

19 септември 2011 година                       Министер, 
     Скопје          м-р Иво Ивановски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2885. 
Врз основа на член 24 став (2) и член 25 став (8) од 

Законот за ветеринарно-медицински препарати („Сл-
ужбен весник на Република Македонија” бр. 42/10), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ 
КОНТАКТНОТО И НАДВОРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ 
И ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ 
УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНО -  

МЕДИЦИНСКИОТ ПРЕПАРАТ ( ∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат податоците кои 

треба да ги содржи контактното и надворешното паку-
вање и информациите кои треба да ги содржи упат-
ството за употреба на ветеринарно-медицинскиот пре-
парат.  

 
Член 2 

(1) Контактното и надворешното пакување на вете-
ринарно-медицинскиот препарат треба да ги содржат 
најмалку следните податоци: 

1) име на ветеринарно-медицинскиот препарат про-
пратено со неговата силина и фармацевтска форма. Во-
обичаеното име се наведува доколку ветеринарно-ме-
дицинскиот препарат содржи само една активна суп-
станција и нејзиното име е иновативно име; 

2) содржина на активните супстанции изразени ква-
литативно и квантитативно на единица доза или во сог-
ласност со начинот на дозирање за определена маса 
или волумен, со користење на вообичаените имиња; 

3) серискиот број на производителот; 
4) бројот на одобрението за ставање во промет; 
5) име и адреса на носителот на одобрението за ста-

вање во промет и/или на претставникот на носителот 
на одобрението за ставање во промет; 

6) видовите на животни за кои е наменет ветеринар-
но-медицинскиот препарат, начин,  и доколку е неоп-
ходно фрекфенција на примена, како и празно место на 
кое ќе треба да се наведе препишаната доза;  

7) каренцата на ветеринарно-медицинскиот препа-
рат, дури и доколку не постои, во случај на ветеринар-
но-медицински препарати што се даваат на животни 
наменети за исхрана на луѓе, за сите односни видови и 
за различни односни производи (месо и јастиви кла-
нични отпадоци, јајца, млеко, мед); 

8) датум на истекување на рокот на траење, кој тре-
ба да биде јасно наведен; 

9) посебни предупредувања за чување, доколку се 
потребни; 

10) посебни мерки на предупредување при отстра-
нување на неупотребениот ветеринарно-медицински 
препарат или отпадни материјали добиени од медицин-
ските препарати, доколку постојат и упатување на сите 
соодветни постоечки собирни системи; 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Дире-
ктивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 
Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-меди-
цинските препарати на Заедницата (32001L0082); изменета и до-
полнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и 
на Советот од 10 Февруари 2004 година (32004L0028); изменета и 
дополнета со Директивата 2009/9/ЕК (32009L0009); изменета и 
дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Пар-
ламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета 
со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Сове-
тот од 18 јуни 2009 година (32009L0053); изменета и дополнета 
со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на 
Советот од 18 јуни 2009 година (32009R0596). 
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11) мерки за посебна претпазливост и други преду-
предувања кои треба да се во согласност со член 25 
став (5) од Законот за ветеринарно-медицински препа-
рати (*1), доколку постојат; и 

12) текст: „Само за примена на животни“ или, во 
случај кога ветеринарно-медицинските препарати се 
издаваат на рецепт во согласност со член 47 од Законот 
за ветеринарно-медицински препарати, текстот „Само 
за примена на животни - се издава само од доктор по 
ветеринарна медицина“.  

(2) Фармацевтската форма и содржините по маса, 
волумен или број на единици-дози се наведуваат само 
на надворешното пакување. 

(3) Одредбите од Секција А на Дел 1 од Наслов I на 
Прилогот II или Секција А на Дел 1 од Наслов II на 
Прилогот II од Правилникот за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање на одобрение за 
ставање во промет на ветеринарно-медицински препа-
рат, како и општите и посебните услови кои треба да ги 
исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за става-
ње во промет(*2) се применуваат за податоците од став 
(1) точка 2) на овој член, доколку се однесуваат на ква-
литативниот и квантитативниот состав на ветеринарно-
медицинските препарати во однос на активните суп-
станции.   

(4) Податоците од став (1) точки 6), 7), 8), 9), 10), 
11) и 12) од овој член се наведуваат на надворешното 
пакување и контактното пакување (контејнерот) на ве-
теринарно-медицинскиот препарат на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо. 

(5) Во случај кога ветеринарно-медицинскиот пре-
парат е одобрен за ставање во промет со признавање на 
централизираното одобрение во Европската Унија во 
согласност со член 17 од Правилникот за формата и со-
држината на образецот на барањето за издавање на 
одобрение за ставање во промет на ветеринарно-меди-
цински препарат, како и општите и посебните услови 
кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот 
препарат за ставање во промет, може да се наведат и 
дополнителни податоци за дистрибуција, поседување, 
продажба и неопходни предупредувања, во согласност 
со Законот за ветеринарно-медицински препарати. 

(6) Дополнителните податоците за дистрибуција, 
поседување, продажба и неопходните предупредувања 
од став (5) на овој член се наведуваат во посебно озна-
чен простор во правоаголна форма со ивици обоени во 
сина боја, со цел да се одвојат од податоците наведени 
во став (1) од овoј член.  

 
Член 3 

(1) Во случај кога ветеринарно-медицинскиот пре-
парат е пакуван во ампули, податоците од член 3 став 
(1) од овој правилник се наведуваат на надворешното 
пакување.  

(2) На контактното пакување кај ампулите од став 
(1) на овој член се наведуваат следните податоци: 

1) име на ветеринарно-медицинскиот препарат; 
2) количината на активни супстанции; 
3) начин на примена; 
4)сериски број на производителот; 
5) рок на траење; и 
6) текстот „Само за примена на животни“. 
(3) На мали контактни пакувања со единечна доза, 

различни од ампули, на кои е невозможно да се истак-
нат податоците од став (2) на овој член, само на надво-
решното пакување се применуваат одредбите од член 3 
став (1), (2) и (3) на овој правилник. 

(4) Податоците од став (2) алинеја 3 и 6 на овој 
член се наведуваат на надворешното и контактното па-
кување на ветеринарно-медицинските препарати на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо.  

Член 4 
Доколку ветеринарно-медицинскиот препарат нема 

надворешно пакување, сите податоци што треба да се 
наведат на ова пакување согласно со член 3 и 4 на овој 
правилник се наведуваат на контактното пакување.  

Член 5 
(1) Упатството за употреба на ветеринарно-меди-

цинскиот препарат се пишува на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо. 

(2) Упатството за употреба од став (1) на овој член 
треба да ги содржи најмалку следните информации: 

1) име и адреса на носителот на одобрението за ста-
вање во промет и/или на претставникот на носителот 
на одобрението за ставање во промет; 

2) име на ветеринарно-медицинскиот препарат про-
пратено со неговата силина и фармацевтска форма. Во-
обичаеното име се наведува доколку ветеринарно-ме-
дицинскиот препарат содржи само една активна суп-
станција и нејзиното име е иновативно име. Се наведу-
ва листа од имиња на ветеринарно-медицински препа-
рати одобрени под идентични и/или различни имиња 
во секоја земја членка доколку ветеринарно-медицин-
ските препарати се одобрени со меѓусебно признавање 
во согласност со член 16 од Правилникот за формата и 
содржината на образецот на барањето за издавање на 
одобрение за ставање во промет на ветеринарно-меди-
цински препарат, како и општите и посебните услови 
кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот 
препарат за ставање во промет; 

3) терапевтски индикации; 
4) контраиндикации и несакани дејства, доколку 

овие поединости се неопходни за употреба на ветери-
нарно-медицинскиот препарат; 

5) видовите на животни за кои што е наменет вете-
ринарно-медицинскиот препарат, дозирање за секој по-
единечен вид, начин и фрекфенција на примена и пре-
порака за правилна употреба, доколку е неопходно; 

6) каренцата на препарат, дури и доколку не по-
стои, во случај на ветеринарно-медицински препарати 
што се даваат на животни наменети за исхрана за луѓе; 

7) посебни предупредувања за чување, доколку се 
потребни; 

8) мерки за посебна претпазливост и други преду-
предувања кои треба да се во согласност со член 25 
став (5) од Законот за ветеринарно-медицински препа-
рати(*1), доколку постојат; и 

9) посебни предупредувања за отстранување на не-
употребениот медицински препарат или отпадни мате-
ријали од медицински препарати, доколку постојат.  

Член 6 
(1) По исклучок на член 5 став (2) на овој правилник, на 

ознаката на пакувањето и доколку е применливо, во 
упатството за употреба на хомеопатските ветеринарно-
медицински препарати кои ги исполнуваат условите од 
член 13 став (1) од Правилникот за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање на одобрение за 
ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, 
како и општите и посебните услови кои треба да ги 
исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање 
во промет(*3), се наведуваат зборовите “хомеопатски 
ветеринарно-медицински препарат без докажани 
терапевтски индикации“, како и следните податоци: 

1) научното име на материјалот или материјалите 
проследено со степенот на разредувањето при што се 
користат ознаки на фармакопејата во согласност со де-
финицијата за хомеопатски ветеринарно-медицински 
препарати дадена во член 4 од Законот за ветеринарно-
медицински препарати(*4). Доколку хомеопатскиот ве-
теринарно-медицински препарат е составен од повеќе 
од еден материјал, на ознаката на пакувањето како до-
полнување на научното име на материјалите може да 
се наведе иновативното име;  
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2) име и адреса на носителот на одобрението за ста-
вање во промет и, доколку е соодветно, на производи-
телот; 

3) начин на примена на препаратот, и доколку е не-
опходно, се наведува и фрекфенција на примена; 

4) датум на истекување на рокот на траење, кој тре-
ба да биде јасно наведен (месец, година); 

5) фармацевтска форма; 
6) содржини на продажните форми на презентација; 
7) посебни предупредувања за чување, доколку се 

потребни; 
8) целни видови; 
9) посебно предупредување за медицинскиот препа-

рат, доколку е неопходно; 
10) серискиот број на производителот; и 
11) регистарски број. 
(2) Без да е во спротивност со став (1) од овој член, 

хомеопатските ветеринарно-медицински препарати се 
означуваат на пакувањето во согласност со одредбите 
од овој правилник и се идентификуваат со назначување 
на пакувањето со читливи букви „хомеопатски меди-
цински препарат за ветеринарна употреба“.  

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за податоците што 
треба да ги содржи упатството за употреба на лековите 
што се употребуваат во ветерината (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 7/07).  

Член 8 
Овој правилник влегува на сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 13-1713/7                                    

20 септември 2011 година                   Министер, 
   Скопје                 Љупчо Димовски, с.р. 

 
_______________________ 
 
(*1 ) член 25 став (5) од Законот за ветеринарно-
медицински препарати е усогласен со член 26(1) од 
Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и 
на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во 
однос на ветеринарно-медицинските препарати на За-
едницата (32001L0082); 
(*2 ) Секција А на Дел 1 од Наслов I или II на 
Прилогот II од Правилникот за формата и содржината 
на образецот на барањето за издавање на одобрение за 
ставање во промет на ветеринарно-медицински 
препарат, како и општите и посебните услови кои 
треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот 
препарат за ставање во промет е усогласена со Дел I, А 
од Анекс I од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот 
Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за 
Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препа-
рати на Заедницата (32001L0082); 
(*3) член 13 став (1) од Правилникот за формата и 
содржината на образецот на барањето за издавање на 
одобрение за ставање во промет на ветеринарно-
медицински препарат, како и општите и посебните 
услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицин-
скиот препарат за ставање во промет е усогласен со 
член 17(1) од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот 
Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за 
Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските 
препарати на Заедницата (32001L0082); 
(*4 ) член 4 од Законот за ветеринарно-медицински 
препарати е усогласен со член 1 став 1 точка 8. од 
Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и 
на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во 
однос на ветеринарно-медицинските препарати на За-
едницата (32001L0082); 

2886. 
Врз основа на член 27 став (6) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 42/10), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБНОВУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ-
ТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ  НА ВЕТЕРИНАРНО- 

МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ (∗)  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на обно-
вување на одобрението за ставање во промет на ветери-
нарно-медицински препарат. 

 
Член 2 

(1) Поимите дефинирани со Законот за ветеринар-
но-медицински препарати се применувааат и во овој 
правилник.  

(2) Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење:  

1) “ЕМЕА“ е Европска Медицинска Агенција која е 
одговорна за усогласување на постојните научни по-
тенцијали ставени на располагање на земјите членки за 
евалуација, надзор и фармаколошка внимателност на 
медицинските препарати. 

2) “Земја членка“ е секоја земја членка на Европ-
ската Унија. 

3) “Трета земја“ се сите земји освен Република Ма-
кедонија и земјите членки на Европската Унија. 

 
Член 3 

(1) Заради обновување на одобрението за ставање 
во промет на ветеринарно-медицински препарат, носи-
телот на одобрението за ставање во промет на ветери-
нарно-медицинскиот препарат кон барањето за обнову-
вање доставува: 

1) пропратно писмо; 
2) консолидирана листа на документи и податоци 

од аспект на квалитетот, безбедноста и ефикасноста на 
ветеринарно-медицинскиот препарат, вклучително и 
сите промени воведени од денот на издавање на одо-
брението за ставање во промет на ветеринарно-меди-
цинскиот препарат; 

3) доказ за извршена уплата на надоместокот во 
согласност со националните одредби за висината на на-
доместоци кои се наплаќаат за издавање на одобрение 
за ставање во промет на ветеринарно-медицински пре-
парати; 

4) решение за запишување на носителот на одобре-
нието за ставање во промет како правно лице во Цен-
трален регистар на Република Македонија; и 

5) копија од одобрението за ставање во промет за 
односниот ветеринарно-медицински препарат издадено 
од Агенцијата за храна и ветеринарство.   

(2) Носителот на одобрението за ставање во промет 
на ветеринарно-медицински препарат поднесува едно 
барање за обновување за секое одобрение за ставање во 
промет на ветеринарно-медицински препарат.  

Член 4 
(1) Барањето за обновување на одобрението за ста-

вање во промет на ветеринарно-медицински препарат 
од член 3 став (1) на овој правилник се состои од пет 
меѓусебно поврзани страни во А4 формат на хартија во 
бела боја. 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Упатството за обно-
вување на одобрението за ставање во промет со меѓусебно приз-
навање и децентрализирана постапка, издадено од Европската 
Комисија во Правилата кои ги регулираат медицинските препара-
ти во Европската Заедница, Волумен 6Ц, бр. ENTR/F2/KK 
D(2006) од 01.02.2006 година.  
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(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци: 

1) дел 1: Општи податоци  
2) дел 2: Податоци за обновување на одобрението 

за ставање во промет  
3) дел 3: Збирен извештај, означување и/или упат-

ство за употреба  
4) дел 4: Одобренија на ветеринарно-медицински 

препарати во други земји и 
5) дел 5: Изјава и потпис 
(3) Барањето од став (1) на овој член е дадено во 

Прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 
(1) Консолидираната листа на документи и подато-

ци во согласност со член 3 став (2) точка 2) од овој пра-
вилник кои ги поднесува носителот на одобрението за 
ставање во промет на ветеринарно-медицински препа-
рат ги содржи следните податоци: 

1) Ажурирана листа на административни податоци 
дадени во Правилникот за формата и содржината на 
барањето за издавање на одобрение за ставање во про-
мет на ветеринарно-медицински препарат, како и оп-
штите и посебните услови кои треба да ги исполни ве-
теринарно-медицинскиот препарат за ставање во про-
мет, Прилог II Наслов I Дел I Секција А и Наслов II 
Дел I Секција А(*1);  

2) Листа на одобрени форми на презентации на пре-
паратот за кој се бара обновување на одобрението, да-
дена во табела; 

3) Листа на сите места на производство и контрола 
на активната супстанција и крајниот препарат вклучи-
телно и поединечните активности за секое место; 

4) Податоци за следните одговорни лица: 
- Квалификувано лице одговорно за ветеринарна 

фармаколошка внимателност; 
- Контакт лице кое ја има сета одговорност за недо-

статоците на препаратот и негово повлекување од про-
мет; 

- Контакт лице на носителот на одобрението за ста-
вање во промет или неговиот овластен претставник; и 

- Одговорно лице за производство. 
5) Листа на земји членки и трети земји каде препа-

ратот е ставен во промет, листа на одобрени форми на 
презентации на препаратот за секоја земја поединечно 
и датум на ставање во промет; 

6) Хронолошка листа на сите промени и екстензии, 
последователни мерки и конкретни обврски поднесени 
по датумот на одобрувањето или последното обновува-
ње на одобрението со наведување на целта, статусот, 
датумот на поднесување и датумот на донесување на 
одлуката; 

7) Ревидирана листа на сите последователни мерки 
и конкретни обврски, вклучително и потпишано писмо 
на обрзаност, доколку е применливо; 

8) Важечки збирен извештај за карактеристиките на 
препаратот (SPC), означувањето и упатството за упо-
треба и предложените текстови за збирниот извештај за 
карактеристиките на препаратот, означувањето и упат-
ството за употреба, земајќи ги во предвид забелешките 
утврдени од страна на експертот.  Сите предложени 
промени треба да се нагласат во збирниот извештај за 
карактеристиките на препаратот, означувањето и упат-
ството за употреба; 

9) Периодичен извештај за безбедноста на препаратот 
(PSUR) и/или Дополнение на периодичен извештај за 
безбедноста на препаратот (Summary Bridging Report), до-
колку е применливо изготвени согласно прописите за 
ветеринарна фармаколошка внимателност или во 
согласност со Правилата кои ги регулираат медицинските 
препарати во Европската Унија, Волумен 9; 

10) Експертски извештај за квалитет потпишан од 
експертот и пропратен со неговата биографија 
(Curriculum Vitae);  

11) Клинички експертски извештај/Експертски из-
вештај за безбедност потпишан од експертот и пропра-
тен со неговото Curriculum Vitae;  

12) Извештај или доколку е соодветно, сертификат 
за добра производна пракса од надлежниот орган на 
земја членка кој ја спровел инспекциската контрола на 
местата на производство (не постар од 3 години), или 
во случај на објекти за производство на ветеринарно-
медицински препарати кои не се наоѓаат на територија-
та на Република Македонија и Европската Унија, листа 
на инспекциски контроли за добра производна пракса, 
извршени од страна на надлежен орган на трета земја 
пропратени со соодветен сертификат за добра произ-
водна пракса и 

13) Изјава за важечкиот статус на ТСЕ со ажурира-
ни Сертификати на соодветност, доколку е применли-
во.  

(2) Покрај податоците од став (1) на овој член, сог-
ласно член 33 став (1) точка г) од Законот за ветери-
нарно-медицински препарати, се доставуваат и следни-
те изјави во кои се наведува дека сите активни супстан-
ции што производителите ги имаат наведено во бара-
њето, се произведени во согласност со деталните упат-
ства за добра производствена пракса за почетни мате-
ријали, и тоа: 

1) изјава од страна на квалификувано лице од секој 
од носителите на одобрението за производство наведе-
ни во барањето каде што активната супстанција се ко-
ристи како  почетен материјал, или 
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2) изјава од страна на квалификувано лице на носи-
телот(ите) на одобрението за производство наведен(и) 
во барањето кое е одговорно за пуштање на серијата во 
промет.  

(3) Документите и податоците од ставовите (1) и (2) 
на овој член се доставуваат во оригинал и превод на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо.   

 
Член 6 

Во експертските извештаи од членовите 7 и 8 од 
овој правилник се наведуваат ризикот и бенефитот кои 
ги нуди ветеринарно-медицинскиот препарат врз осно-
ва на искуството стекнато од датумот на добивање на 
одобрението, вклучувајќи го и ризикот по луѓето. Екс-
пертскиот извештај се однесува на квалитетот, безбед-
носта и ефикасноста на ветеринарно-медицинскиот 
препарат и вклучува завршен извештај за односот ри-
зик-бенефит. 

 
Член 7 

Експертскиот извештај за квалитет од член 5 став 
(1) точка 10) од овој правилник треба да содржи изјава 
со која се потврдува усогласеноста со одредбите од  
член 26 став (3) од Законот за ветеринарно-медицински 
препарати. Извештајот треба да потврди дека се напра-
вени сите промени кои се однесуваат на квалитетот на 
препаратот врз основа на доставените барања за проме-
ни и дека препаратот е во согласност со важечките мо-
нографи на Европската фармакопеја и упатствата за 
квалитет на ветеринарно-медицински препарати пуб-
ликувани од ЕМЕА. Извештајот треба да ги опфати ва-
жечките одобрени спецификации за активната супстан-
ција и крајниот препарат вклучително и квалитативни-
от и квантитативниот состав на активната супстанци-
ја(и) и ексципиенсот(ите).  

 
Член 8 

(1) Експертскиот извештај од член 5 став (1) точка 
10) од овој правилник е потребен за да може препара-
тот безбедно да се обнови по истекот на петгодишниот 
период на неограничено време, или секоја постапка ко-
јашто е препорачана или иницирана, треба да се кон-
кретизира и оправда. 

(2) Со експертскиот извештај од став (1) на овој 
член треба да се потврди дека препаратот останува 
ефикасен. 

(3) Експертот треба да обезбеди дека оцената на ри-
зикот-бенефит е соодветно и навремено ажурирана, зе-
мајќи ги предвид сите релевантни информации, или по 
пат на одобрување на извештајот во рамките на перио-
дичниот извештај за безбедноста на препаратот (PSUR) 
или преку соодветнo дополнување во рамките на екс-
пертскиот извештај. 

(4) Експертот во експертскиот извештај треба да 
потврди дека носителот на одобрението за ставање во 
промет на ветеринарно-медицинскиот препарат ја изве-
сти Агенцијата за храна и ветеринарство за сите допол-
нителни податоци (на пр. резултати од клинички испи-
тувања) кои се важни за одредување на соодносот меѓу 
ризикот и бенефитот за односниот препарат.   

(5) Експертот во експертскиот извештај треба да 
упати и кон ризиците од било какви несакани ефекти 
во однос на животната средина.  

(6) Експертскиот извештај треба да биде пропратен 
со фармаколошко мислење изработено од страна на 
Националната референтна лабораторија на Агенцијата 
за храна и ветеринарство.  

(7) По исклучок на став (6) од овој член, за ветери-
нарно-медицинските препарати одобрени со признава-
ње на централизираното одобрение во Европската Уни-
ја согласно член 17 од Правилникот за формата и содр-
жината на барањето за издавање на одобрение за става-
ње во промет на ветеринарно-медицински препарат, 
како и општите и посебните услови кои треба да ги ис-
полни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање 
во промет не е потребно фармаколошко мислење изра-
ботено од страна на Националната референтна лабора-
торија на Агенцијата за храна и ветеринарство.  

 
Член 9 

(1) Комисијата за ветеринарно-медицински препа-
рати го разгледува барањето од член 3 на овој правил-
ник во рок 30 дена од денот на негово поднесување и 
утврдува дали барањето е поднесено во согласност со 
овој правилник и Законот за ветеринарно-медицински 
препарати.   

(2) Доколку барањето не е потполно, Комисијата за 
ветеринарно-медицински препарати го известува под-
носителот на барањето дека истото треба да се дополни 
во следните 30 дена.  

(3) Одлуката за обновување на одобрението за ста-
вање во промет на ветеринарно-медицинскиот препа-
рат се донесува во рок од најмногу 90 дена по поднесу-
вање на валидно барање. 

 
Член 10 

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 јануа-
ри 2012 година.  

 
Бр. 13-2281/4 

9 септември 2011 година                      Министер, 
   Скопје                                   Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
2887. 

Врз основа на член 40 став (4) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 06/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ОД-
НОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА, ОДНОСНО ДОЗВОЛА ЗА ВАДЕЊЕ ПЕСОК, ЧАКАЛ 

И КАМЕН ОД КОРИТАТА И БРЕГОВИТЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДНИ ТЕЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата 

односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата за користење на во-
дата, односно дозвола за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела, 
во рокот утврден со член 40 став (1) од Законот за водите.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола  
односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола  за користење на вода-
та односно дозвола за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела“, 
во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и 
датум на барањето, во средишниот дел  назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме 
на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице 
– подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносите-
лот на барањето. 

 
Член 3 

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

 
    Бр.07-7075/9                                                 Министер, 

14 септември 2011 година                           Абдилаќим Адеми, с.р. 
        Скопје    
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2888. 
Врз основа на член 178 став (5) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.87/08,06/09,161/09,83/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ 

БАРАЊЕТО ЗА ВОДОСТОПАНСКА  СОГЛАСНОСТ СЕ ПРИФАЌА ИЛИ СЕ ОДБИВА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со 

кое барањето за водостопанска согласност се прифаќа или се одбива, во рокот утврден со член 178 став (1) од 

Законот за водите.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец:„ Барање заради недонесување на решение 

со кое барањето за водостопанска согласност се прифаќа или се одбива“, во формат А-4 во бела боја, кој е да-

ден во Прилог и е составен дел на овој правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и 

датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правно  лице односно адреса на физичкото лице – под-

носител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на 

барањето. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

    Бр.07-7075/9                                               Министер, 

14 септември 2011 година                          Абдилаќим Адеми, с.р. 

        Скопје    
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2889. 

Врз основа на член 32-г став (3) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.68/04, 71/04,107/07,102/08,143/08,124/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно 

планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО 

НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 

ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола однос-

но недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад, 

во рокот утврден со член 32-г став (1) од Законот за управување со отпад.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола од-

носно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен от-

пад“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и 

датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на 

барањето. 

 

Член 3 

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

Македонија“. 

 

          Бр.07-7075/9                                                   Министер, 

14 септември 2011 година                          Абдилаќим Адеми, с.р.    

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
              Скопје                                                              
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2890. 

Врз основа на член 82 став (5) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 

06/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОСНО 

НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 

ИСПУШТАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола однос-

но недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за испуштање, во рокот утврден 

со член 82 став (1) од Законот за водите.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради неиздавање на дозвола од-

носно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за испуштање“, во формат 

А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.  

Образецот од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и 

датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице – под-

носител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на ба-

рањето. 

 

Член 3 

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

Македонија“. 

 

          Бр.07-7075/9                                                 Министер, 

14 септември 2011 година                          Абдилаќим Адеми, с.р.    

               Скопје                                                                                    
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2891. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа член 22 од Законот за енергети-
ка („Службен весник на РМ”, бр.16/11) и член 9 од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за 
стекнување и престанување на својството на квалифи-
куван потрошувач на природен гас („Службен весник 
на Република Македонија„ бр. 49/07), на седницата 
одржана на 20.09.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА КВАЛИ-
ФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Друштвото за производство, трговија со еле-

ктрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје се стек-
нува со својство квалификуван потрошувач на приро-
ден гас.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 01.10. 2011 година.   

УП1 Бр. 11-54 
20 септември 2011 година                     Претседател, 

   Скопје                              Димитар Петров, с.р. 
____________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

2892. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за 

технолошки индустриски развојни зони (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони во име на Владата на Ре-
публика Македонија како основач на Технолошката 
индустриска развојна зона “Штип“, на ден 02.09.2011 
година го донесе следниот   

Т А Р И Ф Н И К 
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ШТИП” НА НАДОМЕСТО-
ЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ  

НА ТИРЗ “ШТИП” 
 
I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II 
Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 
денот на добивање на Решение за работа од Дирекција-
та за технолошки индустриски развојни зони. 

Надоместоците за услугите од Дел I точки 1. и 4. од 
овој  тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од 
денот на доставување на фактурата, а надоместоците 
на услугите од Дел I точки 2. и 3. од овој тарифник се 
наплатуваат авансно на приходната сметка на Дирек-
цијата за технолошки индустриски развојни зони. 

 
III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ 
“Штип” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се врши по 
избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по 
фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни 
средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Стока наменета за испитување, анализирање или те-
стирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот за-
кон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и 
од ТИРЗ “Штип” од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

 
Член 2 

Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, истиот ќе се објави по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија, а ќе се применува 
од 1 Септември 2012 година. 
 
         Бр. 02-647/4                         Дирекција за ТИРЗ 
2 септември 2011 година            Претседател на УО, 
           Скопје                 Миле Стојановски, с.р. 

__________ 
2893. 

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони во име на Владата на Ре-
публика Македонија како основач на Технолошката 
индустриска развојна зона “Штип“, на ден 2.9.2011 го-
дина ги донесе, следните  

   
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ШТИП”  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овие Правила за условите за користење на Тех-
нолошко индустриската развојна зона Штип, се одре-
дуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ 
,,Штип,, за вршење дејност од страна на корисниците 
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како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, вна-
трешниот ред и мерките за заштита на животната сре-
дина и природата.   

 
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие Правила и законодав-
ството на Република Македонија. 

 
II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 3 
Корисниците на ТИРЗ Штип, објектите и просторот 

во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобре-
ната планска документација за ТИРЗ „Штип“ за гра-
дежната парцела согласно Договорот за долготраен за-
куп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши вна-
трешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја вна-
трешна изградена ограда треба да биде транспарентна, 
добро одржувана со поставување на обезбедување спо-
ред одобрението добиено од основачот.  

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Пресметката на потрошениот гас од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани мерни инстру-
менти МРС која корисникот е должен сам да ја инста-
лира.  

4. Искористената вода и потрошениот гас, Корисни-
кот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на 
инсталираните мерни инстументи, а по добивање на 
сметка. 

5. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во   примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречи-
стување на истите во соодветни пречистителни стани-
ци, кои корисникот треба да ги изгради.  

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок  согласно Тарифни-
кот за надоместоци за извршени услуги на корисници 
донесен од страна на основачот, кој претставува соста-
вен дел на Договорот за вршење дејност склучен поме-
ѓу оснивачот и корисникот на зоната согласно член 33 
од Законот за ТИРЗ и согласно член 34 од Законот за 
ТИРЗ, на име и по основ на:  

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

 2. Корисникот на зоната месечниот надомест за 
одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа 
од денот на добивање на Решение за работа од Дирек-
цијата за технолошки индустриски развојни зони сог-
ласно тековниот „Тарифник на Оснивачот за надоме-
стоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ 
Штип“. 

 
3. ГРАДЕЖНИ  ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. Фазна изградба на просторот.  
По регулирањето на закупот на просторот, закупу-

вачот треба да добие согласност да ја отпочне изград-
бата пред завршување на основната инфраструктура на 
ТИРЗ.  

Закупувачот - корисник ќе го користи просторот 
според овие правила донесени од основачот, по ин-
струкции на проект менаџерот одреден од основачот, 
како и според прописите за времен пристап и времен 
приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди 
сигурност и безбедност во текот на изведбата и експло-
атацијата. 

Закупувачот- корисник ќе ги изгради сите потребни 
времени влезови во просторот  на локација и на начин 
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфра-
структурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезо-
ви на начин прифатлив и усогласен со Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.  
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот  - корисник и  изведувачот  на  гра-
дежните  работи на закупувачот се должни да ги чува-
ат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, 
патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите 
и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност  и веднаш да 
го поправат оштетеното. 



Стр. 48 - Бр. 129 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 септември 2011 
 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 по потпишувањето на договорот за 
закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот анга-
жиран од страна на Закупувачот се должни да депони-
ра кај основачот парични средства или банкарска га-
ранција за да одговори на сите можни оштетувања на 
инфраструктурата, како и за трошоците за нивно сани-
рање. Во зависност од големината на закупениот про-
стор висината на банкарската гаранција  е во износ:  

 
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА              
Големина на парцела /  износ :                            
- 2.500м2 или помалку     -   500.000,00 денари.    
- 2.500м2 до 5.000м2        -   800.000,00 денари.        
- 5.000м2 до 10.000м2      - 1.200.000,00 денари. 
- 10.000м2 и повеќе          - 1.500.000,00 денари. 
  
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
Големина на парцела / износ :  
За сите големини   500.000,00 денари. 
4.1 Депозитот е во сила се додека Закупувачот не 

добие соодветен документ за употреба на објектот од 
надлежниот орган. 

4.2 Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го  одржуваат просторот  во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила:  

 а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

 б. Сите  транспортни  возила  треба  да  се опреме-
ни со заштитна церада за  време   на  превозот  за   да  
се избегне можното растурање на  отпадните материи;    

 в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се 
должни сами да ја обезбедат  дозволата  за  користење  
на   соодветните  депонии  од  ЈП за комунална хигиена 
пред да отпочнат со депонирање на отпадниот матери-
јал;      

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно  складирање на вкупно по-
требниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со Основачот;  

д. За време на работните и неработните часови За-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа.  

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 
 

Член 7 
Сите површински води од закупеното земјиште тре-

ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испу-
штени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е 
обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела. 

 
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ  МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови: 
а)  Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-

изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б)  Работењето да не ја загрозува јавната безбед-
ност, животната средина и здравјето на луѓето во зона-
та;  

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето.  

2. Во ТИРЗ „Штип“ корисникот може да врши и:  
а) Складирање на стоки за свои потреби;  
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната. 
 
2. ДЕЈНОСТИ  КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 9 
Во Технолошко индустриската развојна зона 

“Штип” не смее да се врши активност поврзана со:   
1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-

чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба;  

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се по-
требни за индустриски, медицински и научно- истра-
жувачки цели, одобрени од надлежните органи на Ре-
публика Македонија;  
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3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, меди-
цински и фармацевтски цели, според сертификати из-
дадени од Министерството за здравство;  

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви;  

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти;  

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната;  

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и инду-
стриска сопственост и  

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоу-
потреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, ли-
ценци, права и концесии издадени од надлежен орган.  

 
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 

 
Член 10 

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 
други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот.  

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техноло-
шко индустриската развојна зона, се издавааат легити-
мации кои можат да бидат за:  

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи  на градежни и дру-

ги работи за основачот  или  корисниците на Техноло-
шко индустриската развојна зона );  

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона;  

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона;  

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган.  

 4. Товарните  возила кои  влегуваат  односно изле-
гуваат за истовар или утовар на подрачјето на Техноло-
шко индустриската развојна зона го користат влезот 
односно излезот утврден во согласност со царинскиот 
орган. 

5. За се што со овие Правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони“ и 
„Правилникот за  задолжителните податоци кои треба 
да ги содржи записот од задолжителната евиденција и 
пропишаниот образец од записот на задолжителната 
евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
112/2007). 
 

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  
И ПРИРОДАТА 

 
Член 11 

1. Постапката   за   заштита  од  комунални и инду-
стриски опасни и штетни  материи во производството, 
употребата, транспортот, прометот, складирањето, от-
странувањето, неутрализирањето и депонирањето, се 
врши на начин и под услови  да  не  се   доведе  во 
опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот 
на животинскиот и  расти-телниот свет,  да  не  се  зага-
ди   животната  средина  и   природата  како  во проце-
сот на функцијата, така и при појава на дефекти, во 
согласност со мерилата и  условите утврдени со  закон  
и  меѓународните  конвенции и договори кои Републи-
ка Македонија ги ратификувала или им пристапила. 

 2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
Правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина.  

 
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објават по добивањето согласност од Влада-
та на Република Македонија. 

 
         Бр. 02-647/3                           Дирекција за ТИРЗ 
2 септември 2011 година               Претседател на УО, 
           Скопје                 Миле Стојановски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
2894. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 
со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ-
МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и храна од неживотин-
ско потекло при увоз во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
93/11) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е 
составен дел на ова решение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 02-1984/6 
14 септември 2011 година                    Директор,  
          Скопје                    Дејан Рунтевски, с.р. 
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