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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2181. 
Врз основа на член 26 став (13) од Законот за вете-

ринарно-медицински препарати („Службен весник на 
Република Македонија” број 42/10), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА 
СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИ-
ЦИНСКИ ПРЕПАРАТ, СОДРЖИНАТА НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА И ДРУГИТЕ ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ  

ЗА ПРЕНОС НА ОДОБРЕНИЕТО(*) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на пренос 

на одобрението за ставање во промет на ветеринарно-
медицински препарат, содржината на документацијата 
и другите потребни  податоци за пренос на одобрение-
то издадено во согласност со Законот за ветеринарно-
медицински препарати и 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. 

 
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) „Пренос на одобрението за ставање во про-
мет“ е постапка на менување на носителот на одобре-
нието за ставање во промет издадено во согласност со 
Законот за ветеринарно-медицински препарати и Пра-
вилникот за формата и содржината на образецот на ба-
рањето за издавање на одобрение за ставање во промет 
на ветеринарно-медицински препарат, како и општите 
и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринар-
но-медицинскиот препарат за ставање во промет, при 
што новиот носител не е претходниот носител на одо-
брението за ставање во промет. 

2) „ЕМЕА“ е Европска Медицинска Агенција која 
е одговорна за усогласување на постојните научни по-
тенцијали ставени на располагање на земјите членки на 
Европската Унија за евалуација, надзор и фармаколо-
шка внимателност на медицинските препарати.  

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

 
Член 3 

(1) За пренос на одобрението за ставање во промет 
на ветеринарно-медицински препарат, носителот на 
одобрението поднесува барање до Агенцијата за храна 
и ветеринарство придружено со документите наведени 
во Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се однесува на 
пренос на едно одобрение за ставање во промет на ве-
теринарно-медицински препарат. 

 
Член 4 

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство ја спрове-
дува постапката за пренос на одобрението за ставање 
во промет и одлучува во рок од 30 дена од денот на 
поднесување на барањето од член 3 став (1) на овој 
правилник, врз основа на мислење на Комисијата за ве-
теринарно-медицински препарати. 

(2) Комисијата за ветеринарно-медицински препа-
рати дава мислење по барањето од член 3 став (1) на 
овој правилник во рок од 20 дена од денот на поднесу-
вање на истото. 

(3) Мислењето на Комисијата за ветеринарно-меди-
цински препарати од став (2) на овој член може да биде 
негативно доколку: 

- документите кои го придружуваат барањето не се 
комплетни,  

- се докаже дека лицето на кое се врши пренос на 
одобрението за ставање во промет, не е регистрирано 
правно лице во Република Македонија, или 

- не се исполнети условите од Законот за ветери-
нарно-медицински препарати.  

(4) Во случај на позитивно мислење на  Комисијата 
за ветеринарно-медицински препарати и без да е во 
спротивност со прописите од областа на ветеринарно-
медицинските препарати, Агенцијата за храна и вете-
ринарство го одобрува преносот на одобрението за ста-
вање во промет.    

(5) Агенцијата за храна и ветеринарство го доставу-
ва одобрението за пренос на одобрението за ставање во 
промет до: 

- носителот на одобрението за ставање во промет на 
ветеринарно-медицинскиот препарат, и  

- лицето на кое се врши пренос на одобрението за 
ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот пре-
парат.  

(6) Датумот на отпочнување на важноста на одобре-
нието за пренос на ветеринарно-медицинскиот препа-
рат го одредува Агенцијата за храна и ветеринарство 
врз основа на договорот склучен помеѓу носителот на 
одобрението и лицето на кое се врши пренос на одо-
брението за ставање во промет на ветеринарно-меди-
цинскиот препарат.  

(7) Преносот на одобрението за ставање во промет 
на ветеринарно-медицинскиот препарат не влијае на 
временските рокови на важност и обновување на одо-
брението за ставање во промет на ветеринарно-меди-
цински препарат. 

 
Член 5 

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

 
Бр.13-2026/1 

22 јуни 2011 година                             Министер, 
          Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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Врз основа на член 42 став (4) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.140/10, и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИ 

И ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ОТКУПЕНИ, ПРОДАДЕНИ И СКЛАДИРАНИ КОЛИЧИНИ 

ЗА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ПО ВИДОВИ, СОРТИ И КЛАСИ КАКО И 

НИВНО ПОТЕКЛО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за поднесување месечни и годишни 

извештаи за откупени,продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук по видови, сорти и кла-

си како и нивно потекло кои ги доставуваат операторите со овошје и зеленчук. 

 

Член 2 

Месечниот извештај за откупени,продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук се издава 

на образец во А4 формат во бела боја. 

Формата и содржината на образецот од став 1 од овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Годишниот извештај за откупени,продадени и складирани количини за свежо овошје и зеленчук се подне-

сува на образец во А4 формат во бела боја. 

Формата и содржината на образецот од став 1 од овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел од овој 

правилник. 

 

Член 4 

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

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1јануари 2014 година. 

 

Бр. 11-4682/2 

21 јуни 2011 година                                                Министер, 

     Скопје                                                      Љупчо Димовски, с.р. 

2182. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2183. 
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член 205 
став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен 
весник на РМ” бр. 38/2005, 110/08) и член 6 од Правил-
никот за формата, содржината и начинот на водење на 
регистар на здруженија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита („Службен весник на РМ” бр. 10/2005), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружение на жени „Коло на срп-

ските сестри“ од Куманово, СЕ УВАЖУВА. 
2. Здружение на жени „Коло на српските сестри“ со 

седиште во Куманово на ул. „Видое Смилевски Бато“ 
бр. 40 се впишува во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани од областа на социјалната заштита, што се води 
при Министерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружение на жени „Коло на 
српските сестри“ со седиште во Куманово на ул. „Ви-
дое Смилевски Бато“ бр.40 ќе се изврши најдоцна пет 
дена од денот на објавувањето на Решението во „Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 10-3272/9-10 
1 јули 2011 година                                 Министер, 

 Скопје                                       Џељаљ Бајрами, с.р. 
___________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2184. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН  КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Сопиште - 
Општина Сопиште. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Сопиште, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-8584/2 

30 јуни 2011 година                             Директор, 
  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
2185. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-

СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Сопиште - Општина Сопиште.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Сопиште, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-8988/1 

30 јуни 2011 година                             Директор, 
  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2186. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 4.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 38,297 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 39,588 
   
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 39,201 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 38,693 
   
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                       до 32,950 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                 до 71,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                 до 73,00 
  
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 63,00 
  
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 54,00 
 
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 40,403 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 0,030 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 0,040 
 
г) Мазут                                                            ден/кг 
- М-1 НС                                                         до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                 до 0,390 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                 до 0,390 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 0,100 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 0,100 
   
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                         до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 17,702 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 18,106 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 10,359 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 3,230 
 
г) Мазут                                                              ден/кг 
- М-1 НС до                                                        0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се применува од 00,01 часот на 5.7.2011 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија. 

 
     Бр. 02-905/1    
4 јули 2011 година                              Претседател, 

  Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

2187. 
Врз основа на член 113 став 4 од Законот за зашти-

та и спасување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директо-
рот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА-
ТА НА КОЈА Е ИСТАКНАТ МЕЃУНАРОДЕН ЗНАК 
ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината, фор-
мата и начинот на издавање и одземање на легитима-
цијата на која е истакнат меѓународниот знак  за рас-
познавање на цивилната заштита (во натамошниот 
текст: легитимацијата).  
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Член 2 
(1) Легитимацијата која се издава од страна на Ди-

рекцијата за заштита и спасување се печати на образец 
на хартија во бела боја со  димензии 80mm  x 110 mm и 
е заштитен со проѕирна пластична фолија. 

(2) На врвот на предната страна на образецот на леги-
тимацијата е отпечатен меѓународниот знак за распозна-
вање на цивилната заштита: рамнокрак син триаголник на 
портокалова кружна основа со дијаметар од 11 mm. Под 
знакот е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА“, „ЦИВИЛНА ЗАШТИТА“, “Припадник на цивилната 
заштита“. Во средината е отпечатен текстот „ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА“, а под него има место за фотографија со ди-
мензии 25 mm x 30 mm, со печат на Дирекцијата за за-
штита и спасување. Под местото за фотографија се впи-
шуваат податоците за: името и презимето на носителот на 
легитимацијата , потпис на директорот на Дирекцијата за 
заштита и спасување и место за печат.  

(3) На дното на предната страна е отпечатен тек-
стот: „Носителот на оваа легитимација е заштитен со 
Женевските конвенции и дополнителните Протоколи 
на Женевските конвенции“. 

(4) На врвот на задната страна на образецот централно 
е отпечатен грбот на Република Македонија во рамно-
стран квадрат со страна 12 mm и податоци за : адреса на 
живеалиштето, крвната група и резус фактор на носите-
лот на легитимацијата, регистерски број и датум на изда-
вање на легитимацијата и потпис на овластеното лице. 

(5) Образецот на легитимацијата е даден во Прилог 
број 1 (предна страна) и Прилог број 2 (задна страна),  
кои се составен дел на овој правилник.  

Член 3 
(1) Одземањето на легитимацијата може да биде 

привремено или трајно. 
(2) Привремено одземање се врши во случај на: 
- подолготрајна спреченост на носителот на легити-

мацијата да учествува во заштитата и спасувањето во 
Република Македонија од оправдани причини, најавени 
и потврдени во Дирекцијата за заштита и спасување и  

- во случај на суспендирање на носителот на легитима-
цијата и трае се додека трае причината за суспендирањето. 

(3) Трајно одземање се врши во случај на престану-
вање на својството носител на легитимацијата. 

(4) Носителот на легитимацијата, истата најдоцна до 
три дена од настанувањето на причина за привремено или 
трајно одземање ја враќа на Дирекцијата за заштита и спа-
сување–Скопје, за што се составува службена белешка.   

Член 4 
(1) Во случај на губење на легитимацијата или ако на 

друг начин носителот остане без неа, најдоцна до 24 ча-
са го известува директорот на Дирекцијата за заштита и 
спасување за времето, местото и околностите под кои е 
изгубена или на друг начин  исчезната легитимацијата. 

(2) Во случаите од став 1 на овој член се издава но-
ва легитимација.  

 
Член 5 

Легитимацијата се заменува со нова кога заради дотрае-
ност и оштетување ќе стане неупотреблива и кога има про-
мена на личните податоци на носителот на легитимацијата.  

Член 6 
(1) Легитимацијата што трајно се одзема или се за-

менува, се поништува. 
(2) Поништувањето на легитимацијата се врши од 

страна на тричлена комисија, формирана од страна на ди-
ректорот на Дирекцијата за заштита и спасување од редот 
на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување. 

 
Член 7 

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

Бр. 01–2266/3                    Директор на Дирекцијата 
30 јуни 2011 година                 за заштита и спасување, 

    Скопје                                  Шабан Салиу, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

_______________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2188. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд 
и социјална политика  

О Б Ј А В У В А  
Просечната месечна плата по работник за месец 

јуни 2011 година не може да изнесува помалку од утвр-
дената на ниво на оддел и тоа:  
Оддел Назив на одделот Износ 

01. Растително и животинско произ-
водство, лов и услужни дејности по-
врзани со нив 

 
9.120 

02. Шумарство и искористување на шуми  13.585 
03. Рибарство и аквакултура 8.713 
05. Вадење на јаглен и лигнит 16.303 
07. Вадење на руди на метал 17.662 
08. Вадење на други руди и камен  15.233 
09. Помошни услужни дејности во ру-

дарството 9.060 
10. Производство на прехранбени  

производи 11.526 
11. Производство на пијалаци 18.081 
12. Производство на тутунски производи 10.281 
13. Производство на текстил 6.927 
14. Производство на облека 7.512 
15. Производство на кожа и слични произ-

води од кожа 6.152 
16. Преработка на дрво, производи од дрво и 

плута, освен мебел, производство на 
предмети од слама и плетарски материјал 

 
8.179 
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17. Производство на хартија и произво-
ди од хартија 11.621 

18. Печатење и репродукција на сниме-
ни медиуми (записи) 12.145 

19. Производство на кокс и рафинирани 
нафтени производи 25.127 

20. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

 
15.382 

21. Производство на основни фармацевтски 
производи и фармацевтски препарати 27.565 

22. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

 
8.159 

23. Производство на други неметални ми-
нерални производи 16.097 

24. Производство на метали 14.667 
25. Производство на фабрикувани метал-

ни производи, освен машини и опрема 11.392 
26. Производство на компјутерски, еле-

ктронски и оптички производи 16.832 
27. Производство на електрична опрема 9.600 
28. Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

9.391 
29. Производство на моторни возила, 

приколки и полуприколки 15.825 
30. Производство на останата опрема за 

транспорт 19.920 
31. Производство на мебел 8.632 
32. Останата производствена индустрија 11.428 
33. Поправка и инсталирање на машини 

и опрема 22.825 
35. Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и климатизација 26.429 
36. Собирање, обработка и снабдување 

со вода 14.189 
37. Отстранување на отпадни води 10.576 
38. Дејност за собирање, обработка и 

отстранување на отпад; обновување 
на материјали 13.412 

41. Изградба на згради 9.307 
42. Нискоградба 12.508 
43. Специјализирани градежни дејности 12.509 
45. Трговија на големо и на мало со мо-

торни возила и мотоцикли и попра-
вка на моторни возила и мотоцикли 15.683 

46. Трговија на големо, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли 16.940 

47. Трговијa на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли 11.708 

49. Копнен транспорт и цевоводен  
транспорт 13.328 

51. Воздухопловен транспорт 39.718 
52. Складирање и помошни дејности во 

превозот 20.241 
53. Поштенски и курирски дејности 16.649 
55. Објекти за сместување 11.958 
56. Дејности за подготовка на оброци и 

служење на храна 9.013 
58. Издавачка дејност 19.871 
59. Филмска дејност, продукција на ви-

део и телевизиска програма и дејно-
сти на снимање на звучни записи и 
музичко издаваштво 9.502 

60. Емитување на програма 15.201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Телекомуникации 32.258 
62. Компјутерско програмирање, кон-

султантски и сродни дејности 25.142 
63. Информативни услужни дејности 22.191 
64. Финансиско-услужни дејности, освен 

осигурување и пензиски фондови 
 

26.866 
65. Осигурување, реосигурување и пен-

зиски фондови, освен задолжително 
социјално осигурување 27.215 

66. Помошни дејности кај финансиските 
услуги и дејностите во осигурувањето  

 
31.402 

68. Дејности во врска со недвижен имот 17.590 
69. Правни и сметководствени дејности 23.657 
70. Упрaвувачки дејности; со совртува-

ње во врска со управувањето 15.607 
71. Архитектонски дејности и инженерс-

тво; техничко испитување и анализа 16.521 
72. Научно истражување и развој  19.030 
73. Маркетинг (реклама и пропаганда) и 

истражување на пазарот 23.798 
74. Останати стручни, научни и технич-

ки дејности 17.423 
75. Ветеринарни дејности 11.937 
77. Дејности на изнајмување и давање 

под закуп (лизинг) 14.425 
78. Дејности на вработување 12.654 
79. Туристички агенции, организатори 

на патувања (туроператори) и оста-
нати резервациски услуги како и 
дејностите поврзани со нив 12.823 

80. Заштитни и истражни дејности 8.658 
81. Услуги поврзани со одржување на згра-

ди и дејности на уредување и одржува-
ње на животната средина и природата 10.483 

82. Канцелариско-административни и 
помошни дејности и деловно-помо-
шни дејности 18.538 

84. Јавна управа и одбрана; задолжител-
но социјално осигурување 18.123 

85. Образование 15.632 
86. Дејности за здравствена заштита 17.110 
87. Дејности на социјалната заштита со 

сместување 12.620 
88. Дејности на социјалната заштита без 

сместување 11.798 
90. Креативни, уметнички и забавни деј-

ности 15.408 
91. Библиотеки, архиви, музеи и остана-

ти културни дејности 13.816 
92. Дејности на коцкање и обложување 12.556 
93. Спортски, забавни и рекреативни деј-

ности 16.008 
94. Дејности на организации врз база на 

зачленување 21.208 
95.  Поправка на компјутери и предмети 

за лична употреба и за домаќинства 18.988 
96. Други лични услужни дејности 11.874 

  
   Месечно даночно ослободување 7.316.    
                                                                  Министер, 
                                                          Џељаљ Бајрами, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 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 ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


