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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2671. 

Врз основа на членовите 23 и 28 став 1 од Законот 
за радиодифузната дејност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 
6/10, 145/10 и 97/11), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 август 2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ  
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

 
I. За членови на Советот за радиодифузија се изби-

раат: 
- м-р Зоран Трајчевски, магистер по економски и 

машински науки од Скопје, 
- Селвер Ајдини, дипломиран политиколог од Ку-

маново, 
- Лазо Петрушевски, дипломиран електроинженер 

од Велес,  
- Зaмир Мехмети, дипломиран новинар од Скопје, 
- Методи Стоименовски, дипломиран електротех-

нички инженер од Скопје и  
- м-р Методија Јанчески, магистер по информатич-

ки науки од Скопје. 
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. 07-3548/1                            Претседател 

26 август 2011 година        на Собранието на Република 
      Скопје                                  Македонија, 
                                           Трајко Вељаноски,с.р.                                                                                                                                  

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2672. 
Врз основа на член 26 стaв 2 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24.8.2011 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА 
ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

(ПАКЕТ 1) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на  изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-

кедонија (Пакет 1) бр. 19-5661/1 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 137/10, 
49/11 и 91/11)  во член 6 во ставот 2 воведната речени-
ца се менува и гласи: 

„Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува 
најмногу 805 дена од денот на објавувањето на јавниот 
повик за доставување барања за учество во постапката 
во „Службен весник на Република Македонија“, при 
што:“. 

Алинејата 3 се менува и гласи: 
„- рокот за доставување понуди во втората фаза на 

постапката е 280 дена од денот на испраќање на покани 
за доставување на понуди.“ 

 
Член 2 

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

 
       Бр.51-4365/1                      Претседател на Владата 
24 август 2011 година            на Република Македонија,  

    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2673. 
Врз основа на член 26 стaв 2 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24.8.2011 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА 
ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВ-
НИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

(ПАКЕТ 2) 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње концесија за вршење на работите на  изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија (Пакет 2) бр. 19-5661/2 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10, 94/10, 137/10, 
49/11 и 91/11)  во член 6 во ставот 2 воведната речени-
ца се менува и гласи: 

„Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува 
најмногу 805 дена од денот на објавувањето на јавниот 
повик за доставување барања за учество во постапката 
во „Службен весник на Република Македонија“, при 
што:“. 

Алинејата 3 се менува и гласи: 
„ -рокот за доставување понуди во втората фаза на 

постапката е 280 дена од денот на испраќање на покани 
за доставување на понуди.“ 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр.51-4365/2                      Претседател на Владата 
24 август 2011 година            на Република Македонија,  

    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2674. 
Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) и член 
39 и 42 од Деловникот за работа на Владата на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 
64/2003, 67/2003, 51/2006, 5/2007, 15/2007, 26/2007, 
30/2007, 58/2007, 105/2007, 116/2007, 129/2007, 
157/2007, 29/2008, 51/2008, 86/2008, 144/2008, 42/2009, 
62/2009, 141/2009, 162/2009, 40/2010, 83/2010, 
166/2010, 172/2010 и 95/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17 август 2011 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР  
И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ 

 
1. За претседател, секретар и членови на Економ-

скиот совет се именуваат: 
а) за претседател на Економскиот совет 
- м-р Никола Груевски 
б) за секретар на Економскиот совет 
- Славе Веловски 
в) за членови на Економскиот совет 
- м-р Зоран Ставрески, 
- м-р Владимир Пешевски, 
- Миле Јанакиески, 
- Ваљон Сараќини, 
- м-р Димитар Богов, 
- Виктор Мизо, 
- Веле Самак, 
- м-р Бил Павлески, 
- м-р Панче Кралев, 
- Љупчо Димовски, 
- Катерина Костеска, 
- Ванчо Каргов, 
- м-р Маја Парнарџиева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 22-4272/1                      Претседател на Владата 

17 август 2011 година            на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2675. 

Врз основа на член 49-г став  4 од Законот за Ца-
ринската управа („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 
48/10 и 53/11), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗВР-
ШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОЧЕТНАТА ВИСИНА НА 
ЗАКУПНИНАТА НА ДЕЛОВНИОТ И РЕКЛАМ-
НИОТ ПРОСТОР НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ  

ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местоците за извршените услуги и почетната висина на 
закупнината на деловниот и рекламниот простор, влез 
и престој на царински терминали, растовар и утовар на 
стока на царинските терминали на граничните премини 
за патен сообраќај. 

 
Член 2 

За влез и престој на царински терминал, надвор од 
царинската постапка или по нејзиното завршување на 
граничните премини за патен сообраќај надоместокот 
изнесува: 

 
- До 1 час 200,00 денари, 
- До 3 часа 400,00 денари, 
- До 6 часа 600,00 денари, 
- До 24 часа 1.000,00 денари, 
- За секој 1 час над 24 часа 50,00 денари. 

 
За мрежно напојување на трофазен приклучок надо-

местокот изнесува: 
 

- За 1 час  200,00 денари. 
 
Почетна месечна закупнина за 1м2 деловен простор 

за вршење дејност: платен промет, царинско застапува-
ње, осигурување на лица и возила, трговија на мало со 
храна и безалкохолни пијалоци на граничните премини 
за патен сообраќај изнесува:  

 
1. За граничен премин за пaтен сообраќај: Блаце, 

Табановце, Деве Баир, Богородица и Ќафасан 
 

- За вкупна површина до 20м2  900,00 денари,
- За вкупна површина до 20м2 до 60м2 600,00 денари, 
- За вкупна површина над 60м2   300,00 денари,

 
2. За граничен премин за пaтен сообраќај: Меџитли-

ја, Делчево, Ново Село и Стар Дојран 
 

- За вкупна површина до 20м2 600,00 денари, 
- За вкупна површина до 20м2 до 60м2 400,00 денари, 
- За вкупна површина над 60м2 200,00 денари, 

 
3. За граничен премин за пaтен сообраќај: Јажинце, 

Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато 
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- За вкупна површина до 20м2 300,00 денари, 
- За вкупна површина до 20м2 до 60м2 200,00 денари, 
- За вкупна површина над 60м2 100,00 денари. 

 
Почетна месечна закупнина за 1м2 деловен простор 

за вршење на угостителска дејност изнесува:  
 
1. За граничен премин за пaтен сообраќај: Блаце, 

Табановце, Деве Баир, Богородица и Ќафасан 
 

- За вкупна површина до 20м2 1.500,00 денари, 
- За вкупна површина до 20м2 до 60м2      1.200,00 денари, 
- За вкупна површина од 60м2 до 120м2           900,00 денари, 
- За вкупна површина од 120м2 до 200м2 600,00 денари, 
- За вкупна површина од 200м2 до 300м2  300,00 денари, 

 
2. За граничен премин за пaтен сообраќај: Меџитли-

ја, Делчево, Ново Село и Стар Дојран 
 

- За вкупна површина до 20м2    900,00 денари, 
- За вкупна површина до 20м2 до 60м2   600,00 денари, 
- За вкупна површина над 60м2           300,00 денари, 

 
3. За граничен премин за пaтен сообраќај: Јажинце, 

Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато 
 

- За вкупна површина до 20м2 600,00 денари, 
- За вкупна површина до 20м2 до 60м2       400,00  денари, 
- За вкупна површина над 60м2   200,00 денари. 

 
Почетна месечна закупнина за една локација за по-

ставување на рекламен простор на граничните премини 
за патен сообраќај изнесува:  

 
1. За граничните премини за патен сообраќај Блаце, 

Табановце, Деве Баир, Богородица и Ќафасан 
 

- За билборд со површина до 15 м2 8.000,00 денари, 
- За рекламно пано со површина до 3 м2 1.600,00 денари, 

 
2. За граничните премини за патен сообраќај Ме-

џитлија, Делчево, Ново Село и Стар Дојран 
 

- За билборд со површина до15 м2   6.000,00 денари, 
-  За рекламно пано со површина до 3 м2   1.200,00 денари, 

 
3. За граничните премини за патен сообраќај Јажин-

це, Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато 
 

- За билборд со површина до 15 м2 3.000,00 денари, 
- За рекламно пано со површина до 3 м2       600,00 денари. 

 
Максимална висина за надоместок за растовар и 

утовар на стока на царинските терминали со виљушкар 
и потребни работници изнесува:  

 
1. За утовар и истовар на стока за 
камион со приколка 

5.000,00 денари, 

2. За утовар и истовар на стоки за   
камион 

2.500,00 денари, 

3. За утовар и истовар на стоки за 
комби возило 

1.500,00 денари. 

 
Висината на надоместокот од став 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од 

овој член е без пресметан данок на додадена вредност. 

Член  3 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за висината на надо-
местоците за извршените услуги и почетната висина на 
закупнината на деловниот и рекламниот простор на 
граничните премини за патен сообраќај („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 31/09, 129/09 и 
137/10). 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 11-25220/1    
23 август 2011 година          Министер за финансии, 
          Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2676. 
Врз основа на член 61, став (3) и член 80 став (2) од 

Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 113/2007 и 24/11), министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРАНТИНОТ, ТЕХ-
НИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕ-
БА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАРАНТИНОТ, КАКО И 
ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА КАРАНТИНОТ, ЗА ОБЈЕ-
КТИТЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА 
ИСТАТА ЗА РАЗЛИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДО-
ВИ И КАТЕГОРИИ, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО ЗА НАБ-
ЉУДУВАЊЕ И ЗА ИСПИТУВАЊАТА КОИ ТРЕБА 

ДА БИДАТ НАПРАВЕНИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за техничко-технолошките услови 

и постапката за одобрување на карантинот, техничко-
технолошките услови кои треба да ги исполнува каран-
тинот, како и времетраењето на карантинот, за објекти-
те за изолација и времетраење на истата за различни 
животински видови и категории, времетраењето за наб-
људување и за испитувањата кои треба да бидат напра-
вени („Службен весник на Република Македонија” бр. 
88/10, 113/10 и 15/11), во членот 35, зборовите: „1 јули 
2011 година” се заменуваат со зборовите: „1 јануари 
2012 година”. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 19-55/4 

25 август 2011 година                           Министер, 
     Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
2677. 

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 
став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став 
(3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) 
од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник 
на Република Македонија” бр.113/07 и 24/11), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД 
КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТ-
ВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ 
ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ 
ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И 
ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО 
ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и 

транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потеклo („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 
27/11, 66/11, 72/11, 84/11 и 95/11), членот 148 се менува 
и гласи: 

„(1) Живина и производи од живина кои се увезува-
ат во Република Македонија треба да се придружени со 
ветеринарно-здравствен сертификат, изготвен согласно 
член 8 или член 48 и образецот наведен во колона 4 од 
табелата дадена во Прилог VI Дел 10 од овој правил-
ник, пополнет во согласност со упатствата и образецот 
на ветеринарно-здравствен сертификат даден во При-
лог VII Дел 18 од овој правилник, при што не се исклу-
чува можноста за употреба на електронски ветеринар-
но-здравстен сертификат или други системи за серти-
фикација. 

(2) Ако живината и еднодневните пилиња за увоз се 
превезуваат со брод, дури и на само дел од патот, то-
гаш ветеринарно-здравствениот сертификат трба да е 
надополнет и со Изјава од капетанот на бродот, што е 
дадена во Прилог VII Дел 18.16 од овој правилник. 

(3) Живина, јајца за ведење и еднодневни пилиња 
кои транзитираат низ Република Македонија треба да 
се придружени со: 

1) ветеринарно-здравствен сертификат за транзит 
како што е наведено во став (1) на овој член на кој е 
назначено „за транзит низ Република Македонија“, и 

2) сертификат за увоз наменет за третата земја на 
дестинација. 

(4) Назначено патоген-слободни јајца, месо, мелено 
месо и механички одвоено месо од живина, ноеви и ди-
ви птици, јајца и производи од јајца кои транзитираат 
низ или се складираат во Република Македонија треба 
да се придружени со ветеринарно-здравствен сертифи-
кат кој е пополнет во согласност со образецот на вете-
ринарно-здравствениот сертификат и условите кои се 
приложени во Прилог VII Дел 18 образец на ветерина-
рен сертификат ‘T/S’ од овој правилник.  

(5) Ветеринарно-здравствените сертификати од 
Прилог VII Дел 18 за живина и јајца за ведење се со ва-
лидност од пет дена од денот на издавањето. 

(6) По исклучок на ставовите (1) и (4) од овој член, 
првата страна од ветеринарно-здравствениот сертифи-
кат за пратките со месо и производи од месо од живи-
на, кои потекнуват од Кралството Холандија и се наме-
нети за увоз во Република Македонија, треба да е изго-
твена согласно образецот даден во Прилог XXIII Дел А 
од овој правилник. 

(7) По исклучок на ставовите (1) и (4) од овој член, 
ветеринарно-здравствениот сертификат за пратките со 
мелено месо и механички одвоено месо од живина, кои 
потекнуват од Кралството Холандија и се наменети за 
увоз во Република Македонија, треба да е изготвен сог-
ласно образецот ‘NL/POU-MI/MSM’ кој е даден во 
Прилог VII Дел 18 од овој правилник”. 

 
Член 2 

Во Прилогот VII Дел 18, по образецот на ветери-
нарно-здравствен сертификат за јајца ‘EP’, се додава 
нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат за 
мелено месо и механички одвоено месо од живина, кое 
потекнува од Кралството Холандија и е наменето за 
увоз во Република Македонија ‘NL/POU-MI/MSM’, кој 
е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 19-2369/5 

18 август 2011 година                           Директор, 
      Скопје                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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