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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3531.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014,

132/2014,

188/2014,

10/2015,

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ
ЗАБОЛУВАЊА - ОХРИД

61/2015,

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНA СТАНИЦА
ЛИПКОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор –

1. Зулбеар Ризвани се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на
кардиоваскуларни заболувања – Охрид, поради истек
на мандатот.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид,
се именува Орхан Зекир.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

претставници на основачот на ЈЗУ Здравственa станица Липково, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Мирсад Ибраими,
- Наим Шерифи,
- Љиндита Саљији.
2. За членови на на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравственa станица Липково,
се именуваат:
- Мирсад Ибраими,
- Авни Саљији и
- Хаџере Мемеди.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-6393/1

Заменик на претседателот

19 јули 2016 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3532.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014,

132/2014,

188/2014,

10/2015,

61/2015,

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 јули
2016 година, донесе

Бр. 24-6395/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3533.
Врз основа на член 33 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16
и 120/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ
ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на
откупувачи на земјоделски производи, како и потребната придружна документација за утврдување на исполнетоста на условите за откуп на земјоделски производи.
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Член 2
Барањето за запишување во регистарот на откупувачи на земјоделски производи се издава на хартија во
бела боја во А-4 формат и содржи три листа.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
За запишување во регистарот на откупувачи на земјоделски производи и заради утврдување на исполнетоста на условите за откуп на земјоделски производи
кон барањето од член 2 на овој правилник се поднесува
следната потребна документација:
1. Документи за тековната состојба и потврда дека
не е отворена постапка за ликвидација или стечајна постапка од Централен Регистар на Република Македонија;
2. Решение за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна издадено од Агенција за храна
и ветеринарство доколку е регистриран за вршење на
соодветна дејност преработка на земјоделски производи, односно колење на жив добиток;
3. Решение за упис во регистарот на производители
на вино од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доколку е преработувач на винско грозје;
4. Потврда за упис на производни капацитети на
земјоделско стопанство согласно претходен упис на капацитети во Единствениот регистар на земјоделски
стопанства во подрачната единица на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство со статус
на капацитети кој одговара на фактичката состојба, доколку е регистриран за одгледување на жив добиток.
5. Потврда од Агенција за вработување или образец
М1/М2 за вработени лица во редовен работен однос на
неопределено работно време;
6. Склучени договори за трговија на големо за понатамошна продажба на планираните количини за откуп, доколку откупот го вршат правни лица кои се регистрирани за вршење трговија со земјоделски производи;
7. Записник од Државен инспекторат за земјоделство за докажување на условот дека откупувачот располага со соодветни објекти и опрема согласно Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните
места на земјоделски производи по претходно поднесено барање;
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8. Одобрение од надлежниот орган на општината и
општините на градот Скопје за локацијата на која ќе се
врши откуп на мобилни откупни места за периодот за
кој се планира откупот на земјоделските производи доколку откупот се врши на јавна површина или Одобрение за собирен центар за жив добиток издадено од
Агенција за храна и ветеринарство;
9. Заверена пријава за исполнување на минимално
техничките услови за вршење на трговија и за почнување со работа на продажен или друг деловен објект од
Државниот пазарен инспекторат, доколку откупот на
земјоделските производи се врши на постојано откупно
место и
10. Документ за расположливи финансиски средства и намирени обврски за откуп на земјоделски производи и тоа:
- писмо на интерес од деловна банка за докажување
на расположливи финансиски средства за откуп за тековната година или
- информација за економско финансиска состојба
издадена од Централен Регистар на Република Македонија или
- ревизорски извештај од независна ревизорска куќа
доколку има законска обврска за работењето во претходната година.
Документацијата од став 1 точки 3 и 4 од овој член
ја прибавува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по службена должност од сопствената евиденција.
Документацијата од став 1 точки 1 и 5 од овој член
ја прибавува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по службена должност.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат членовите 2 и 3 од Правилникот
за образецот на барањето за упис во Регистарот на откупувачи и Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.
102/10, 144/10, 156/11, 40/13, 138/13 и 52/14).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.14-5489/4
9 август 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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3534.
Врз основа на членот 28 став (6) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр.
50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРЕПОРАЧАНИ И ОДОБРЕНИ
СОРТИ НА ГРОЗЈЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО ЗА СЕКОЈА ЛОЗАРСКА ОБЛАСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ВИНО
Член 1
Во Правилникот за класификација на препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на
вино за секоја лозарска област за производство на вино („Службен весник на Република Македонија“
бр. 89/12) Прилог I и Прилог II се заменуваат со нови Прилог I и Прилог II кои се составен дел на овој
правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.16-7493/1
1 август 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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3535.
Врз основа на член 35 став (6) од Законот за виното
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10,
53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ВИНОТО ВО ПРОМЕТ И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТ
НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ НА ВИНОТО ВО
ПРОМЕТ ПРЕД ИСЦРПУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради добивање на
решение за ставање на виното во промет и формата и
содржината на образецот на барањето за престанување
на важност на решението за ставање на виното во промет пред исцрпување на количината.
Член 2
(1) Барањето за добивање на решение за ставање на
виното во промет се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член
ги содржи следните податоци:
- Назив на органот до кој се поднесува барањето;
- Во средишниот дел назив на барањето;
- Име/назив и адреса/седиште на барателот;
- ЕМБГ/ЕMБС на барателот;
- Број и датум на решението за запишување на барателот во Регистарот на производители на вино;
- Опис на производот;
- Број и датум на решение за запишување во Регистарот на вина со заштитен географски назив;
- Заштитен географски назив;
- Трговско име за ставање на виното во промет;
- Ознака на садот/садовите од кој ќе се земе мострата;
- Сорта/ сорти на винско грозје од кои е добиено
виното за кое се бара Решение за ставање во промет;
- Вистинска алкохолна јачина во % вол.;
- Серија на производство (лот);
- Боја на производот;
- Година на берба, доколку се исполнети законските
одредби за декларирање на годината на берба;
- Тип и големина на пакувањето на виното за кое се
бара Решение за ставање во промет;
- Магацин на складирање на виното и негова адреса;
- Вкупна количина на виното за кое се бара Решение за ставање во промет;
- Земја на дестинација и
- Место за датум и потпис на барателот.
(3) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
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Член 3
(1) Барањето за престанување на важност на решението за ставање на виното во промет пред исцрпување
на количината се поднесува на образец во А4 формат
на хартија во бела боја.
(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член
ги содржи следните податоци:
- Назив на органот до кој се поднесува барањето;
- Во средишниот дел назив на барањето;
- Име/назив и адреса/седиште на барателот;
- ЕМБГ/ЕMБС на барателот;
- Број и датум на решението за запишување на барателот во Регистарот на производители на вино;
- Број и датум на решението за ставање на виното
во промет за кое се бара престанување на важност пред
исцрпување на количината,
- Опис на производот;
- Трговско име за ставање на виното во промет;
- Боја на производот;
- Година на берба, доколку се исполнети законските
одредби за декларирање на годината на берба;
- Количина на виното (во литри) за кое е издадено
решението за ставање на виното во промет за кое се бара престанување на важност пред исцрпување на количината;
- Количина на виното (во литри) со чие исцрпување
се бара престанување на важност на решението за ставање на виното во промет;
- Број, датум и количина (во литри) на претходно
издадени решенија за престанување на важност пред
исцрпување на количината кон решението за ставање
на виното во промет за кое се бара престанување на
важност пред исцрпување на количината и
- Место за датум и потпис на барателот.
(3) Формата и содржината на образецот на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето заради добивање на
решение за ставање на виното во промет („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 79/13).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применуваа со
отпочнувањето на примената на член 9 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за виното
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16).
Бр.16-7494/1
1 август 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

16 август 2016
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ

4. Службена легитимација број 02-2223/1 од
4.11.2005 година издадена на Зоран Билбиловски,

КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

5. Службена легитимација број 02-4223/1 од
29.11.2007 година издадена на Валентин Ѓуровски,
6. Службена легитимација број 02-1148/1 од

3536.

18.2.2010 година издадена на Синиша Апостолоски,

Врз основа на член 24 став 1 алинеа 5) од Законот
за електронските комуникации („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015
и 193/2015), како и член 11 од Правилникот за формата
и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното
издавање и одземање број 0201-3509/3 од 2.9.2015 година, а во согласност со Записникот од спроведената
постапка за поништување на службени легитимации
издадени на инспектор за електронски комуникации
број 0405-2701/1 од 11.8.2016 година, Директорот на
Агенцијата за електронски комуникации на ден
11.8.2016 година донесе

7. Службена легитимација број 02-3843/1 од
21.11.2008 година издадена на Игор Бојаџиев,
8. Службена легитимација број 02-4781/1 од
16.11.2011 година издадена на Игор Кралевски,
9. Службена легитимација број 02-4221/1 од
29.11.2007 година издадена на Ацо Рабаџиски,
10. Службена легитимација број 02-1652/1 од
22.3.2011 година издадена на Горан Колевски,
11. Службена легитимација број 04-1937/2 од
30.11.2005 година издадена на Павле Насев,
12. Службена легитимација број 04-1938/2 од
30.11.2005 година издадена на Михаил Крстовски,
13. Службена легитимација број 02-2223/2 од
13.12.2005 година издадена на Лилјана Денковска,

РЕШЕНИЕ
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ
ЛЕГИТИМАЦИИ

14. Службена легитимација број 02-1147/1 од
18.2.2010 година издадена на Влатко Спиркоски,
15. Службена легитимација број 02-1332/1 од
20.3.2012 година издадена на Славица Настеска.

I
Се поништуваат службените легитимации издадени
на инспектори за електронски комуникации при
Агенцијата за електронски комуникации поради отпо-

II
Решението влегува во сила со денот на неговото донесување.

викување на Овластувањето за вршење на инспекциски
III

надзор и тоа:
1. Службена легитимација број 02-1146/1 од
18.2.2010 година издадена на Тоде Митрески,

Ова Решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

2. Службена легитимација број 02-3844/1 од
21.11.2008 година издадена на Златко Угревски,
3. Службена легитимација број 02-3845/1 од
21.11.2008 година издадена на Ацо Јовановски,

Бр. 0405-2701/2/1
11 август 2016 година

Директор,

Скопје

Сашо Димитријоски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 155
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3537.
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16),
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ДРУГ СТРУЧЕН
ПЕРСОНАЛ

Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување на друг стручен персонал („Службен весник на Република Македонија” бр.60/13 и 123/15) во членот 14, став (2) зборовите: „две години” се заменуваат со зборовите: „три
години”.

Член 2
Во членот 20, став (2) зборовите: „две години” се заменуваат со зборовите: „три години”.

Член 3
Во членот 25, став (3) зборовите: „две години” се заменуваат со зборовите: „три години”.

Член 4
Во членот 30, став (2) зборовите: „две години” се заменуваат со зборовите: „три години”.

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

Бр. 10-1163/3
12 август 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.

16 август 2016
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НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3538.
Врз основа на член 11 став (4) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09
и 135/11), Претседателот на Нотарската комора на Република Македонија, на ден 15 август 2016 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА
1. На именуваните нотари:
- Мајљинда Ајдари - нотар за подрачјето на Основните судови на Градот Скопје,
- Сузан Лимани - нотар за подрачјето на Основниот суд во Куманово,
- Еџевит Аљији - нотар за подрачјето на Основниот суд во Куманово,
- Нита Џафери Исени - нотар за подрачјето на Основниот суд во Тетово,
- Неѓми Алиу - нотар за подрачјето на Основниот суд во Струга,
- Генци Мухареми - нотар за подрачјето на Основниот суд во Струга,
- Зарија Џафери - нотар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар,
- Јакуп Демири - нотар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар,
- Иљбер Јусуфи - нотар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар,
како ден за почеток за работа се определува 22 август 2016 година.
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото донесување.
3. Решението да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Претседател
на Нотарска комора
на Република Македонија,
Зорица Пулејкова, с.р.

Стр. 16 - Бр. 155

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

16 август 2016

contact@slvesnik.com.mk

