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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2066. 

Врз основа на член 149-б став (2) од Законот за 
игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министе-
рот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 

НА РЕШЕНИЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето заради недонесување 
на решение за давање на согласност за уплатно-исплат-
ните места за продажба на лозови и потврди за уплата 
во рокот утврден со член 28 став (4), заради недонесу-
вање на решение за промена на деловната просторија 
за приредување на томбола од затворен тип во рокот 
утврден со член 42 став (4), заради недонесување на ре-
шение за промена на деловната просторија за приреду-
вање на електронски игри на среќа во рокот утврден со 
член 56 став (4), заради недонесување на решение за 
промена на деловната просторија за приредување на 
игри на среќа во казино во рокот утврден со член 60 
став (4), заради недонесување на решение за промена 
на бројот на автоматите и масите во казиното во рокот 
утврден со член 65 став (5), заради недонесување на ре-
шение за промена на деловната просторија за приреду-
вање на игри на среќа во обложувалница во рокот утвр-
ден со член 74 став (6), заради недонесување на реше-
ние за давање на согласност на барањето за отворање 
на ново уплатно-исплатно место во рокот утврден со 
член 84 став (3), заради недонесување на решение за 
промена на деловната просторија или за зголемување 
на бројот на деловните простории за приредување на 
игри на среќа во автомат клуб во рокот утврден со член 
88 ставови (3) и (6), заради недонесување на решение 
за промена на бројот на автоматите во автомат клуб во 
рокот утврден со член 93 став (5) и заради недонесува-
ње на решение за промена на деловната просторија за 
приредување на забавни игри во рокот утврден со член 
135 став (4) од Законот за игрите на среќа и за забавни-
те игри.  

 
Член 2 

Барањето заради недонесување на решение за дава-
ње на согласност, односно заради недонесување на ре-
шение за одбивање на барањето за донесување на ре-
шение за давање на согласност за уплатно-исплатните 
места за продажба на лозови и потврди за уплата се 
поднесува на образец „Барање заради недонесување на 
решение за давање на согласност за уплатно-исплатни-
те места за продажба на лозови и потврди за уплата“ во 
А-4 формат, на бела хартија, даден во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Барањето заради недонесување на решение за про-
мена на деловната просторија, односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на барањето за донесу-
вање на решение за промена на деловната просторија 
за приредување на томбола од затворен тип се подне-
сува на образец „Барање заради недонесување на реше-
ние за промена на деловната просторија за приредува-
ње на томбола од затворен тип“ во А-4 формат, на бела 
хартија, даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 4 
Барањето заради недонесување на решение за про-

мена на деловната просторија, односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на барањето за донесу-
вање на решение за промена на деловната просторија 
за приредување на електронски игри на среќа се подне-
сува на образец „Барање заради недонесување на реше-
ние за промена на деловната просторија за приредува-
ње на електронски игри на среќа“ во А-4 формат, на 
бела хартија, даден во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 5 

Барањето заради недонесување на решение за про-
мена на деловната просторија, односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на барањето за донесу-
вање на решение за промена на деловната просторија 
за приредување на игри на среќа во казино се поднесу-
ва на образец „Барање заради недонесување на реше-
ние за промена на деловната просторија за приредува-
ње на игри на среќа во казино“ во А-4 формат, на бела 
хартија, даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 6 

Барањето заради недонесување на решение за про-
мена на бројот на автоматите и масите во казиното, од-
носно заради недонесување на решение за одбивање на 
барањето за донесување на решение за бројот на авто-
матите и масите во казиното се поднесува на образец 
„Барање заради недонесување на решение за промена 
на бројот на автоматите и масите во казиното“ во А-4 
формат, на бела хартија, даден во Прилог 5 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Барањето заради недонесување на решение за про-
мена на деловната просторија, односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на барањето за донесу-
вање на решение за промена на деловната просторија 
за приредување на игри на среќа во обложувалница се 
поднесува на образец „Барање заради недонесување на 
решение за промена на деловната просторија за прире-
дување на игри на среќа во обложувалница“ во А-4 
формат, на бела хартија, даден во Прилог 6 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Барањето заради недонесување на решение за дава-
ње на согласност на барањето за отворање на ново уп-
латно-исплатно место, односно заради недонесување 
на решение за одбивање на барањето за донесување на 
решение за давање на согласност на барањето за отво-
рање на ново уплатно-исплатно место се поднесува на 
образец „Барање заради недонесување на решение за 
давање на согласност на барањето за отворање на ново 
уплатно-исплатно место“ во А-4 формат, на бела хар-
тија, даден во Прилог 7 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 9 

Барањето заради недонесување на решение за про-
мена на деловната просторија или за зголемување на 
бројот на деловните простории, односно заради недо-
несување на решение за одбивање на барањето за доне-
сување на решение за промена на деловната просторија 
или за зголемување на бројот на деловните простории 
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за приредување на игри на среќа во автомат клуб се 
поднесува на образец „Барање заради недонесување на 
решение за промена на деловната просторија или за 
зголемување на бројот на деловните простории за при-
редување на игри на среќа во автомат клуб“ во А-4 
формат, на бела хартија, даден во Прилог 8 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Барањето заради недонесување на решение за про-
мена на бројот на автоматите, односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на барањето за донесу-
вање на решение за промена на бројот на автоматите во 
автомат клуб се поднесува на образец „Барање заради 
недонесување на решение за промена на бројот на 
автоматите во автомат клуб“ во А-4 формат, на бела 
хартија, даден во Прилог 9 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 11 
Барањето заради недонесување на решение за про-

мена на деловната просторија, односно заради недоне-
сување на решение за одбивање на барањето за донесу-
вање на решение за промена на деловната просторија 
за приредување на забавни игри се поднесува на обра-
зец „Барање заради недонесување на решение за про-
мена на деловната просторија за приредување на забав-
ни игри“ во А-4 формат, на бела хартија, даден во При-
лог 10 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе започне да се применува со де-
нот на започнувањето на примената на Законот за 
игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11). 

 
     Бр. 20-17891/3                      Министер за финансии, 
21 јуни 2011 година               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
           Скопје 
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2067. 
 Врз основа на член 149-а став (2) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот за финансии, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗ-
ВОЛА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА  

ДОЗВОЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради неиздавање на дозвола за 

приредување на наградна игра односно недонесување на решение за одбивање на барањето за добивање на дозвола за 
приредување на наградна игра во рокот утврден со член 125 став (4), заради неиздавање на дозвола за приредување на ин-
терактивни игри на среќа односно недонесување на решение за одбивање на барањето за добивање на дозвола за приреду-
вање на интерактивни игри на среќа во рокот утврден со член 130 став (3) и заради неиздавање на дозвола за приредување 
на забавни игри односно недонесување на решение за одбивање на барањето за добивање на дозвола за приредување на 
забавни игри во рокот утврден со член 134 став (4) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри.  

 
Член 2 

Барањето заради неиздавање на дозвола за приредување на наградна игра односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за добивање на дозвола за приредување на наградна игра се поднесува на образец 
„Барање заради неиздавање на дозвола за приредување на наградна игра“ во А-4 формат, на бела хартија, да-
ден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Барањето заради неиздавање на дозвола за приредување на интерактивни игри на среќа односно недонесу-
вање на решение за одбивање на барањето за добивање на дозвола за приредување на интерактивни игри на 
среќа се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на дозвола за приредување на интерактивни игри на 
среќа“ во А-4 формат, на бела хартија, даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Барањето заради неиздавање на дозвола за приредување на забавни игри односно недонесување на реше-
ние за одбивање на барањето за добивање на дозвола за приредување на забавни игри се поднесува на образец 
„Барање заради неиздавање на дозвола за приредување забавни игри“ во А-4 формат, на бела хартија, даден во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11). 

 
    Бр. 20-17891/3                                                                                                             Министер за финансии,                
21 јуни 2011 година                                                                                                    м-р Зоран Ставрески, с.р.            
          Скопје  
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МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 
2068. 

Врз основа на член 6 став 2, член 8 став 11 и 12, 
член 15 став 2, член 16 став 3, член 17 став 3, член 18 
став 5, член 27 став 3 и член 29 став 2 од Законот за се-
менски и саден материјал на земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 
89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУ-
ВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ОВОШНИ РА-
СТЕНИЈА  НАМЕНЕТ  ЗА  ПРОИЗВОДСТВО   

НА ОВОШЈЕ (∗) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член  1 
Содржина 

Со овој правилник се пропишуваат:  
- видовите и количините на материјал за размножу-

вање и саден материјал на производителите на мали 
количини наменети за лична употреба; 

- начинот на пакувањето, препакувањето и етикети-
рањето, формата и содржината на етикетата, начинот и 
постапката за официјална сертификација на материја-
лот за размножување и саден материјал, како и услови-
те во поглед на сортната чистота и квалитетот на сад-
ниот материјал од одделни видови овошни растенија; 

- видовите и категориите на материјал за размножу-
вање и саден материјал од овошни растенија, како и 
поблиските услови за ставање во трговија;  

- поблиските услови на снабдувачот за производс-
тво и подготовка за трговија на материјал за размножу-
вање и саден материјал од овошни растенија;  

- формата и содржината и начинот за водење на 
евиденцијата на производството на материјал за разм-
ножување и саден материјал од овошни растенија и 
поблиските услови за вршење на подготовката за трго-
вија;  

- начинот и постапката за вршење на стручна кон-
трола, како и условите за производство што треба да ги 
исполнува материјалот за размножување и садниот ма-
теријал; 

- начинот и постапката за производство на офици-
јално сертифициран материјал за размножување и са-
ден материјал од овошни видови како и роковите, фор-
мата и содржината на пријавата;  

- одделните видови и катергории на материјалот за 
размножување и саден материјал од овошни растенија   
и поблиските услови за   нивен увоз;  

- количествата на саден материјал од видови овош-
ни растенија во оригинално пакување кои можат да се 
увезуваат за лична употреба.  

 
Член 2 

Значење на поимите 
Поимите употребени во овој правилник, го имаат 

следното значење:  
1. Материјал за размножување е семе, делови од 

растенија или цели растенија вклучително и садни под-
логи, наменети за размножување и производство на 
овошни растенија; 

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата  
2008/90/ЕЗ на Советот на Европската Унија од 29 септември за 
пласирање на материјал за расадување на овошни растенија и 
овошни растенија наменети за производство на овошје, CELEX 
брoj  32008L0090 . 

2. Саден материјал се цели растенија добиени со 
генеративно или вегетативно размножување, наменети 
за производство на овошје; 

3. Сорта е група на растенија во рамките на најни-
ска ботаничка класификација, која се: определува со 
изразени карактеристики кои произлегуваат од одреден 
генотип или од комбинација од генотипови; разликува 
од кој било друга група на растенија, барем по една од 
изразените карактеристики и третира како целина до-
колку тие карактеристики во размножувањето се по-
стојани; 

4. Снабдувач на материјал за размножување и са-
ден материјал на овошни растенија е секое домашно 
или странско, правно или физичко лице кое врши една 
или повеќе од следниве дејности: производство, паку-
вање, етикетирање, трговија и увоз или извоз на мате-
ријал за размножување и саден материјал од овошни 
растенија; 

5. Трговија е понуда за продажба или продажба и 
дистрибуција на материјал за размножување и саден 
материјал од овошни растенија на трето лице, односно 
секоја дистрибуција на материјал за размножување и 
саден материјал од овошни растенија наменети за трго-
вија;  

6. Надлежен орган е Управата за семе и саден ма-
теријал (во понатамошниот текст: Управата) во состав  
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство;  

7. Официјален орган за сертифицирање е правно 
лице на кое му е дадено јавно овластување за стручна 
контрола на поле и во лабораторија на материјалот за 
размножување и садниот материјал од овошни растенија; 

8. Партија е број и количество на материјал за 
размножување и саден материјал од овошни растенија 
од ист вид, сорта и категорија, која се препознава по 
потеклото, е со ист квалитет и е хомогена по состав. 

 
Член  3 

Родови и видови на овошни растенија 
 
(1) Овошни растенија се растенија од наведените 

родови и видови, кои се наменети за производство на 
овошје, но не и за украсни потреби:  

- Actinidia chinensis L.  актинидија 
- Aronia melanocarpa L.  аронија 
- Castanea sativa Mill.   костен 
- Citrus L.   цитруси 
- Corylus avellana L.  лешник 
- Cydonia oblonga Mill.  дуња 
- Diospyrus kaki L. F. Trumb јапонско јаболко 
- Ficus carica L.  смоква 
- Fortunella Swingle  вид цитрус 
- Fragaria L.   јагода 
- Juglans regia L.  орев 
- Malus Mill.   јаболко 
- Mespilus germanica L.  мушмула 
- Olea europaea L.  маслинка 
- Pistacia vera L.  фисташка 
- Poncirus (L.) Raf.  трилистен лимон 
- Prunus amygdalus Batsch. бадем 
- Prunus armeniaca L.  кајсија 
- Prunus avium L.  цреша 
- Prunus cerasus L.  вишна 
- Prunus domestica L.  слива 
- Prunus persica (L.) Batsch. праска, нектарина 
- Prunus salicina Lind.   јапонска слива 
- Punica granatum L.  калинка 
- Pyrus L.   круша 
- Ribes L.   рибизла,огрозд 
- Rosa sp. L.   шипка 
- Rubus L.   капина, малина 
- Vaccinium L.   боровинка 
- Zyziphus jujuba Mill  кинеска урма 
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(2) Одредбите на овој правилник се однесуваат и на 
подлоги и материјал за размножување кој припаѓа на 
други родови, видови или нивни хибриди, ако на нив е 
накалемен или се предвидува да биде накалемен мате-
ријал за размножување од видовите и родовите наведе-
ни во став 1 на овој член. 

 
Член 4 

Категории на материјал за размножување и саден 
материјал  

Материјалот за размножување и садниот материјал 
може да биде во следните категории: 

1. Предосновен (предбазичен) материјал е мате-
ријал за  размножување: 

- произведен согласно општо прифатените методи и 
шеми за одржување на автентичноста на сортата, вклу-
чувајќи ги релевантните помолошки карактеристики и 
согласно методите за спречување на ширење на штетни 
организми;  

- наменет за производство на основен (базичен) ма-
теријал; 

- кој ги исполнува условите за предосновен матери-
јал, утврдени за одделни овошни видови со овој пра-
вилник; 

- за кој врз основа на официјална сертификација е 
потврдено дека ги задоволува условите од оваа точка. 

2. Основен (базичен) материјал е материјал за 
размножување: 

- кој е произведен на вегетативен начин од предос-
новниот материјал, директно или преку одреден број 
циклуси согласно општо прифатените методи и шеми 
со цел одржување на автентичноста на сортата, вклучу-
вајќи ги нејзините релевантни помолошки карактери-
стики, и произведен согласно методите за спречување 
на ширење на штетни организми;  

- наменет за производство на сертифициран материјал,  
- кој ги исполнува условите за основен материјал утвр-

дени за одделни овошни видови со овој правилник; 
- кој врз основа на официјална сертификација  е по-

тврдено дека ги задоволува условите од оваа точка. 
3. Сертифициран материјал е:  
а) материјал за размножување: 
- произведен директно на вегетативен начин од ос-

новен или предосновен материјал, или ако е наменет да 
се користи за производство на генеративни подлоги,  
со семе добиено од подлоги кои припаѓаат на категори-
јата основен материјал; 

- наменет за производство на овошен саден матери-
јал; 

- кој ги исполнува условите за сертифициран мате-
ријал, утврдени за одделни овошни видови со овој пра-
вилник; 

- кој врз основа на официјална сертификација е по-
тврдено дека  ги задоволува условите од оваа точка. 

б) саден материјал: 
- произведен директно од сертифициран, основен 

или предосновен материјал за размножување; 
- наменет за производство на овошје; 
- кој ги исполнува условите за сертифициран саден 

материјал, утврдени за одделни овошни видови со овој 
правилник; 

- кој врз основа на официјална сертификација ги за-
доволува условите од оваа точка. 

4. САС (Conformitas Agraria Communitatis) или 
стандарден   материјал е материјал за размножување 
и саден материјал кој: 

- има сортна автентичност и адекватна сортна чи-
стота;  

- наменет е за производство на материјал за размно-
жување, саден материјал и /или за производство на 
овошни плодови,  

- кој ги исполнува условите за категорија САС ма-
теријал, согласно одредбите на овој правилник; 

Член 5 
Производители на саден материјал за лична употреба 

 
За производителите на саден материјал за лична 

употреба кои произведуваат до вкупно 100 броја од си-
те дрвенести овошни видови наведени во табела 2 од 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, и до 
вкупно 300 броја од сите јагодести овошни видови на-
ведени во табела 3 од Прилог 1 на овој правилник, 
упис во регистерот на снабдувачи не е задолжителен 
согласно член 6 став 1 од Законот за семенски и саден 
материјал за земјоделски растенија.  

 
II. УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ТРГОВИЈА НА  

МАТЕРИЈАЛОТ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДНИОТ 
МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 6 

Општи услови за ставање во трговија 
 
(1) Материјалот за размножување и садниот мате-

ријал можат да се стават во трговија ако: 
a) Материјалот за размножување е официјално сер-

тифициран како категорија предосновен, основен, сер-
тифициран или САС (стандарден) материјал. 

б) Садниот материјал е официјално сертифициран 
како категорија сертифициран и/или САС (стандарден) 
саден материјал. 

(2) Со материјал за размножување и саден матери-
јал кој содржи генетски модифициран организам, се тр-
гува само ако е во согласност со Законот за генетски 
модифицирани организми (*1).   

(3) Кога производите добиени од овошни растенија 
се наменети за храна или се додадени во храната, со 
материјалот за размножување и садниот материјал се 
тргува само ако храната која произлегува од овој мате-
ријал е добиена во согласност со Законот за безбедност 
на храна (*²). 

 (4) Покрај условите од став 1 од овој член, со соод-
ветни количини на материјал за размножување и саден 
материјал наменет за испитување или научни цели, се-
лекција и зачувување на генетската разновидност, мо-
же да се тргува на домашниот пазар, од страна на овла-
стени снабдувачи. Во тој случај материјалот за размно-
жување и садниот материјал треба да бидат јасно обе-
лежани и да ги исполнуваат условите согласно Законот 
за здравјето на растенијата (*³). 

 
Член 7 

Посебни услови за ставање во трговија во поглед на 
сортната чистота на материјалот за размножување 

и садниот материјал 
 
(1) Посебните услови во поглед на сортната чистота 

на материјалот за размножување и садниот материјал 
се однесуваат на родовите, видовите и нивните хибри-
ди, како и на подлогите од член 3 на овој правилник, 
без оглед на применетиот начин на размножување, а 
имајќи го предвид производниот циклус на поодделни-
те овошни видови.   

(2) Материјалот за размножување и садниот мате-
ријал од сите категории кој се става во трговија треба 
да е сортно чист и соодветен на родот и видот на кој 
припаѓаат.  

(3) Материјалот за размножување и садниот мате-
ријал од сите категории се ставаат во трговија ако на 
сертификатот за конечно сертифициран материјал за 
рамножување и саден материјал е наведено името на 
сортата. Во случај кога материјалот за размножување е 
подлога, со него може да се тргува ако на сертификатот 
е наведен родот, видот или хибридот.  
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(4) Со материјалот за размножување и садниот ма-
теријал од сите категории може да се тргува доколку 
сортата е: 

- правно заштитена согласно прописите за заштита 
на новите сорти, или  

- општо позната (ако е официјално регистрирана во 
земја членка на Европска Унија или е предмет на бара-
ње и постапка за официјална регистрација); или 

- официјално регистрирана во националната сортна 
листа или во листата на препорачани сорти за овошни 
растенија; или 

- ако за сортата се води евиденција согласно При-
лог 2 кој е составен дел од овој правилник, во случај 
кога сортата не ги исполнува условите од алинеи 1, 2 и 
3 од овој став.  

(5) Во случај кога сортата е општо позната и офи-
цијално регистрирана, со материјалот за размножување 
и садниот материјал може да се тргува ако на сертифи-
катот за конечно сертифициран материјал за рамножу-
вање и саден материјал е наведено официјалното име 
на сортата. 

(6) Во случај кога сортата е во постапка за офици-
јална регистрација, како име на сортата се користи 
предложеното име на сортата од селекционерот, до мо-
ментот на нејзино признавање и регистрирање. 

(7) За сортата од став 4 алинеја 4 од овој член, се 
користи името на сортата од евиденцијата која се води 
согласно Прилог 2 на овој правилник. Во тој случај, 
сортната чистота на материјалот за размножување и 
садниот материјал се одредува врз основа на описот на 
карактеристиките на сортите и степенот на изразеност 
нa одделните својства наведени во Прилог 2 на овој 
правилник.  

  
Член 8 

Посебни услови за ставање во трговија во поглед на 
квалитетот на материјалот за размножување  

и садниот материјал 
 
(1) Посебните услови во поглед на квалитетот на 

материјалот за размножување и садниот материјал се 
однесуваат на родовите, видовите и нивните хибриди, 
како и на подлогите од член 3 на овој правилник, без 
оглед на применетиот начин на размножување, а имај-
ќи го предвид производниот циклус на поодделните 
овошни видови.   

(2) Материјалот за размножување и садниот мате-
ријал од сите категории може да се стави во трговија 
доколку има задоволителна вегетативна развиеност без 
знаци на оштетувања кои би можеле да влијаат на ква-
литетот и би ја намалиле неговата употребна вредност.  

(3) Посебните услови во поглед на квалитетот за 
најмалата вегетативна развиеност на материјалот за 
размножување и садниот материјал потребни за става-
ње во трговија, се дадени во Прилог 1 на овој правил-
ник.  

 
III. УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАТЕРИЈАЛ 

ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
 

Член 9 
Општи услови 

 
(1)  Материјалот за размножување и садниот мате-

ријал треба да потекнува од предосновни, основни и 
САС (стандардни) матични растенија, добиени соглас-
но постапките и методите за избор, добивање и одржу-
вање на матичните растенија, наведени во Прилог 3 кој 
е составен дел од овој правилник. 

(2)  Матичните растенија треба да припаѓаат на сор-
тата согласно член 7  ставови (2) и (4) од овој правил-
ник. 

(3) Материјал за размножување и саден материјал 
за категориите предосновен, основен и сертифициран 
материјал, се произведува за следните овошни видови: 

- јаболко (Malus Mill), круша (Pyrus L.), дуња 
(Cydonia oblonga Mill); 

- видовите од родот Prunus L.: цреша (Prunus avium 
L.), вишна (Prunus cerasus L.), праска и нектарина 
(Prunus persica (L.) Batsch.), слива (Prunus domestica L.), 
јапонска слива (Prunus salicina Lind.), кајсија (Prunus 
armeniaca L.) и бадем (Prunus amygdalus Batsch.); 

-  леска (Corylus avelana L.), јагода (Fragaria L.) 
 

Член 10 
Начин на водење на евиденција на производството 

 
(1) Снабдувачот ги следи и евидентира следните 

критични точки во процесот на производство, кои ди-
ректно влијаат врз квалитетот на материјалот за разм-
ножување и садниот материјал: 

- планот и начинот на производство; 
- квалитетот на употребениот материјал за размно-

жување во производството; 
- начинот на сеење на семето, односно садење и 

пресадување на материјалот за размножување; 
- технологијата на одгледување на матичните расте-

нија и растилата во расадникот; 
- начиниот и постапките за размножување на мате-

ријалот; 
- хемиските средства со кои се третира материјалот 

за размножување и садниот материјал; 
- хигиената; 
- видот на амбалажа; 
- начинот на пакување и етикетирање; 
- складирањето, чувањето и транспортот. 
(2) Снабдувачот кој произведува материјал за разм-

ножување и саден материјал треба да води евиденција 
за официјално сертифицираните матичните растенија 
од сите категории, со податоци за: снабдувачот (адре-
са, регистарски број и датум на упис во регистарот); 
локацијата; скицата на локацијата со вцртани матични 
растенија; здравствениот статус; категоријата; видот на 
матични растенија; потеклото на употребениот матери-
јал за добивање на матичните растенија; годината и 
растојанието на садење; овошниот вид, сортата, подло-
гата, бројот на растенијата; годината на одбирање; бро-
јот и датумот на сертификатот за конечно сертифици-
рани матични растенија. 

(3) Евиденцијата за матичните растенија треба да 
биде заверена и потпишана од снабдувачот и од одго-
ворното лице на официјалниот орган за сертифицира-
ње. 

(4) Снабдувачот треба да води евиденција за произ-
ведениот материјал за размножување и саден материјал 
од овошни растенија на образец со формат А4 во бела 
боја даден во Прилог 5 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

(5) Снабдувачот треба да води евиденција за упо-
требениот материјал за размножување и саден матери-
јал од овошни растенија на образец со формат А4 во 
бела боја даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(6) Снабдувачот треба да води евиденција за прода-
дениот материјал за размножување и саден материјал 
од овошни растенија на образец со формат А4 во бела 
боја даден во Прилог 7 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

(7) Снабдувачот треба да води евиденција за наба-
вениот материјал за размножување и саден материјал 
од овошни растенија на образец со формат А4 во бела 
боја даден во Прилог 8 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 
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IV. УСЛОВИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ТРГОВИЈА СО 
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН  

МАТЕРИЈАЛ 
  

Член 11 
Начин на пакување и етикетирање 

 
(1) Во текот на производството и трговијата, снаб-

дувачот треба да го пакува материјалот за размножува-
ње и садниот материјал одделно или во збирни количи-
ни (снопови) од иста партија. 

(2) Материјалот за размножување од сите категории 
се пакува во снопови по 50 или 100 броја во сноп. Се-
мето се пакува во соодветна амбалажа со нето тежина 
која ја одредува снабдувачот. 

(3) Розетите од јагода се пакуваат во амбалажа без 
врзување во снопови. 

(4) Снабдувучот може во текот на пакување, чува-
ње, транспорт или испорака, да го здружи материјалот 
за размножување и садниот материјал од различни пар-
тии, под услов да води евиденција за составот и потек-
лото на поединечните партии во збирното количество.  

(5) За пакување на материјалот за размножување и 
садниот материјал се употребува амбалажа од матери-
јали кои најсоодветно можат да го заштитат материја-
лот од оштетување при транспорт, манипулација и 
складирање. 

(6) Пакувањето на материјалот за размножување не 
би можело да се отвори без да има остатоци од оштету-
вање на пакувањето или на етикетите. 

(7) Материјалот за размножување од сите категории 
и розетите јагоди се етикетираат на збирните пакувања, 
додека садниот материјал се етикетира поединечно. 

 
Член 12 

Форма и содржина на етикета 
 
(1) Етикетата од член 11 став (7) од овој правилник 

треба да е направена од претходно неупотребуван ма-
теријал и отпорен на влага. Содржината на етикетата 
треба да биде испечатена со небришлива и фотостабил-
на боја на македонски јазик. Димензијата на етикетата 
треба да изнесува 110 mm x 70 mm. 

(2) Во зависност од категоријата на материјалот за 
размножување и садниот материјал, етикетата треба да 
биде во: 

- бела боја со дијагонална виолетова линија за ини-
цијален или предосновен материјал за размножување; 

- бела боја за основен материјал за размножување; 
- сина боја за категорија сертифициран материјал за 

размножување и саден материјал; 
- портокалова боја за стандарден (САС) материјал 

за размножување и саден материјал. 
(3) Етикетата треба да ги содржи следните подато-

ци: 
- Ознака за “ЕУ квалитет“, 
- Држава на производство;  
- Надлежен орган за сертифицирање; 
- Регистерски број на снабдувачот; 
- Име на снабдувачот, 
- Датум на издавање на сертификатот на снабдува-

чот, 
- Сериски број на етикетата, 
- Број на партијата,  
- Ботаничко име на видот, 
- Име на сортата, а во случај на подлога име на под-

логата или нејзина ознака, 
- Количина, 
- Категорија; 
- Вид на материјал за размножување и саден мате-

ријал, 
(4) По исклучок од став (3) на овој член, етикетата 

за предосновен, основен и сертифициран материјал за 
размножување и саден материјал не треба да ги содржи 
податоците од став (3) алинеи 4, 5 и 6 од овој член, а 
треба да содржи ознака за безвирусен материјал (б.в) 
или за вирус тестиран (в.т) материјал.  

V. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧ-
НА КОНТРОЛА И ОФИЦИЈАЛНА СРТИФИКАЦИЈА 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИЈАЛ ЗА  
РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 13 

Стручна контрола на матични растенија 
 
(1) Стручна контрола на матичните растенија се вр-

ши врз основа на пријава поднесена од снабдувачот кој 
произведува материјал за размножување и саден мате-
ријал, најдоцна до 30 април во тековната година. 

(2) Пријавата од став (1) на овој член се поднесува 
на образец со формат А4 во бела боја даден во Прилог 
9 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Врз основа на пријавата од став 1 на овој член, 
официјалниот орган за сертифицирање врши стручна 
контрола на матичните растенија која опфаќа преглед 
на записите и доказите на снабдувачот со кои се потвр-
дува дека се исполнети постапките и методите за из-
бор, добивање и одржување на матичните растенија од 
секоја категорија, наведени во Прилог 3 на овој пра-
вилник. 

(4) Стручната контрола опфаќа и утврдување на 
сортната чистота на избраните и на добиените матични 
растенија од секоја категорија.  

(5) Стручната контрола од став (4) се врши со визу-
елни помолошки или лабораториски молекуларни ме-
тоди и со проверка на документацијата на снабдувачот 
за потеклото на материјалот за добивање на матичните 
растенија. 

(6) Стручната контрола за утврдување на сортната 
чистота на предосновни матични растенија се врши во 
референтен колекциски насад одвоен од локацијата ка-
де што се одржуваат растенијата кандидати за предос-
новни матични растенија. Колекцискиот насад се доби-
ва на тој начин што секое избрано предосновно матич-
но растение вегетативно се размножува на најмалку 
три растенија, кои се следат и контролираат во текот на 
вегетацијата. 

(7) Стручната контрола за утврдување на сортната 
чистота на основните матични растенијата се врши нај-
малку еднаш и тоа што е можно порано во животниот 
век на растенијата. Контролата на помолошките особи-
ни на сортата се врши на тој начин што една година ќе 
се дозволи цветање и оплодување, или пак од секоја 
партија на основни матични растенија вегетативно ќе 
се размножат најмалку три растенија кои се следат во 
референтен колекциски насад, одвоен од локацијата ка-
де што се одржуваат матичните растенија.  

(8) Стручната контрола за утврдување на сортната 
чистота на избраните стандардни (САС) матични рас-
тенијата наменети за калем гранки, резници, коренови 
изданоци, избојци, семе и розети од јагоди,  се врши 
еднаш и тоа кога растенијата стапуваат во период на 
плодоносење и даваат типични плодови за видот и сор-
тата. Сортната чистота на избраните стандардни (САС) 
матични растенијата наменети за производство на веге-
тативни подлоги се врши кога растенијата имаат ти-
пични вегетивни карактеристики за видот, родот или 
хибридот. 

(9) Официјалниот орган за сертифицирање изготву-
ва записник за извршена стручна контрола на матични 
растенија од овошни видови на образец со формат А4 
во бела боја даден во Прилог 10 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(10) Врз основа на записникот од став 9 на овој 
член, официјалниот орган за сертифицирање издава 
Сертификат за извршена стручна контрола на матични 
растенија од овошни видови, на образец со формат А4 
во бела боја даден во Прилог 11 кој е составен дел на 
овој правилник. 
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Член 14 
Официјална сертификација на матични растенија 

 
(1) Официјална сертификација на матичните расте-

нија врши Управата со издавање на сертификат за ко-
нечно сертифицирани матични растенија, на образец со 
формат А4 во бела боја даден во Прилог 12 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(2) Сертификатот од став (1) на овој член се издава 
врз основа на сертификатот од член (13) став (10) и до-
кумент за здравствена состојба на матичните растенија 
согласно Законот за здравјето на растенијата. 

(3) Врз основа на сертификатот од став (1) на овој 
член, се издава етикета за секое матично растение со 
жолта боја, направена од претходно неупотребуван ма-
теријал и отпорен на влага. Содржината на етикетата 
треба да биде испечатена со небришлива и фотостабил-
на боја на македонски јазик. Димензијата на етикетата 
треба да изнесува 110 mm x 70 mm. 

(4) Етикетата на матичното растение треба да ги со-
држи следните податоци: 

- Надлежен орган за сертифицирање; 
- Регистерски број на снабдувачот; 
- Име на снабдувачот; 
- Година на официјална сертификација, 
- Сериски број на етикетата; 
- Ботаничко име на видот (македонско и латинско 

име) 
- Име на сортата, а во случај на подлога име на под-

логата или нејзина   ознака, 
- Вид на категорија матично растение (предоснов-

но, основно, САС (стандардно)). 
(5) Етикетите за секое матично растение се издава-

ат еднаш и се прицврстуваат на видливо место на ма-
тичните стебла.  

(6) Конечно сертифицираните матични растенија од 
сите категории може да се употребат за производство 
на материјал за размножување и саден материјал поч-
нувајќи од годината на нивното официјално сертифи-
цирање, за период од  најмногу: 

- 20 години за производство на калем гранки и веге-
тативни подлоги кај  јаболко (Malus Mill.), круша 
(Pyrus L.), дуња (Cydonia oblonga Mill.) и мушмула 
(Mespilus germanica L.) и 30 години за матични расте-
нија за производство на семе; 

- 15 години за производство на калем гранки и веге-
тативни подлоги и 30 години за матични растенија за 
производство на семе, кај видовите од родот Prunus L.;  

- 25 години кај леска (Corylus avelana L.), маслинка 
(Olea europeae L.), орев (Juglans regia L.), јапонско ја-
болко (Diospyros kaki), фисташка (Pistacia vera L.), 
актинидија (Actinidia chinensis L.), шипка (Rosa rugosa 
L, Rosa canina L.),  

- 30 години за костен (Castanea sativa L.), кинеска 
урма (Zyziphus jujuba), смоква (Ficus carica L.), калинка 
(Punica granatum L.) за семе од јапонско јаболко 
(Diospyros kaki),;  

- 40 години за производство на семе, за видовите од 
родот Citrus L, Poncirus Raf. , Fortunella Swinfle ;  

- 10 години за капина (Rubus L.), рибизла (Ribes L.), 
боровинка (Vaccinium L.), огрозд (Ribes grosularia L), 
аронија (Aronia melanocarpa L.),  

- 5 години за малина (Rubus L.);  
- 1 година кај јагода (Fragaria L.). 
 

Член  15 
Стручна контрола на конечно сертифицирани ма-

тични растенија 
 
(1) Конечно сертифицираните матични растенија 

стручно се контролираат во периодот кога се употребу-
ват за производство на материјал за размножување и 
саден материјал наведен во член 14 став (6) од овој 
правилник. Стручната контрола опфаќа визуелна про-
верка за евентуално присуство на мутантни или други 
промени нетипични за сортата.  

(2) Официјалниот орган за сертифицирање ја врши 
стручната контрола од став (1) на овој член секоја го-
дина на предосновните и основните матични растенија, 
и секоја трета година на САС (стандардните) матични 
растенија.  

(3) Доколку при стручната контрола се утврдат не-
гативни промени на матичните растенија (мутација, 
оштетување, заболување и сл.), истите се одбележуваат 
со црвена мрсна боја, се отстрануваат од насадот и се 
бришат од евиденцијата за матични растенија. 

(4) Официјалниот орган за сертифицирање издава 
сертификат за извршената стручна контрола на матич-
ните растенија на образец со формат А4 во бела боја 
даден во Прилог 11 на овој правилник. 

(5) Управата ја потврдува исправноста на конечно сер-
тифицираните матични растенија со издавање на Серти-
фикат за конечно сертифицирани матични растенија, на 
образец со формат А4 во бела боја даден во Прилог 12 на 
овој правилник, и при тоа не издава етикети за нив, сог-
ласно член 14 став (3) од овој правилник. 

(6) Доколку при стручната контрола се утврди 
оштетување на етикетата од  член 14 став (3) од овој 
правилник, Управата може да издаде нова  етикета за 
матичното растение со исти податоци содржани на 
оштетената етикета. Потребата за издавање на нова 
етикета се потврдува со стручната контрола во серти-
фикатот.  

 
Член 16 

Стручна контрола на производството и официјална 
сертификација на материјал за размножување  

и саден материјал 
 
(1) Стручна контрола над производството на мате-

ријал за размножување и саден материјал, се врши врз 
основа на пријава поднесена од снабдувачот, најдоцна 
до 30 април во тековната година. 

(2) Пријавата за стручна контрола над производс-
твото од став 1, се поднесува на образец со формат А4 
во бела боја даден во Прилог 13 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(3) Официјалниот орган за сертифицирање врши 
најмалку две стручни контроли на производството во 
текот на вегетацијата.  

(4) Контролата се врши на растенијата за кои Упра-
вата има издадено Сертификат за конечно сертифици-
рани матични растенија, како и на садниот материјал 
добиен согласно постапките и методите наведени во 
точка 2 Прилог 3 од овој правилник. 

(5) При стручните контроли се утврдува  бројот на 
матичните растенија кои се во производство, состојба-
та со нивната вегетативна развиеност и се врши про-
ценка на количината на материјал за размножување кој 
може да се добие од нив. 

(6) Со стручните контроли се утврдува сортна чи-
стота на садниот материјал врз основа на документаци-
јата на снабдувачот за потеклото на материјалот за 
размножување употребен за производство на садниот 
материјал.  

(7) Со стручната контрола се проверува дали мате-
ријалот за размножување и садниот материјал ги ис-
полнуваат условите во поглед на квалитетот за најма-
лата вегетативна развиеност согласно Прилог 1 на овој 
правилник.  

(8) Стручната контрола за квалитет на семето се вр-
ши според методите наведени во Прилог 4 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(9) Стручните контроли се вршат во присуство на  
одговорно стручно лице на снабдувачот. 

(10) За секоја стручна контрола, официјалниот ор-
ган за сертифицирање составува Записник за извршена 
стручна контрола на производство на материјал за 
размножување и саден материјал од овошни растенија, 
на образец со формат А4 во бела боја даден во Прилог 
14 кој е составен дел на овој правилник. Записникот се 
изготвува во два примерока, од кои едниот се доставу-
ва до снабдувачот. 
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(11) Официјалниот орган за сертифицирање го сер-
тифицира материјалот за размножување и садниот ма-
теријал како: 

- основен материјал за размножување ако е добиен 
од уредно  сертифицирани предосновни (предбазични) 
матични растенија; 

- основен материјал за размножување од II  генера-
ција ако е добиен од уредно сертифицирани основни 
(базични) матични растенија согласно постапката наве-
дена во точка (1.2) став (1) во Прилог 3 на овој правил-
ник; 

- сертифициран материјал за размножување и саден 
материјал ако е добиен од уредно сертифицирани ос-
новни (базични) матични растенија и/или од основни 
матични растенија од II  генерација,  

- САС (стандарден) материјал за размножување и 
саден  материјал, ако е добиен од уредно сертифицира-
ни САС матични растенија 

(12) Официјалниот орган за сертифицирање издава 
сертификат за извршена стручна контрола на произ-
водството на материјал за размножување и саден мате-
ријал од овошни растенија, на образец со формат А4 во 
бела боја даден во Прилог 15 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(13) Врз основа на сертификатот од став (12) на 
овој член и документ за здравствената состојба на ма-
теријалот за размножување и садниот материјал сог-
ласно Законот за здравјето на растенијата, Управата из-
дава сертификат за конечно сертифициран материјал за 
размножување и саден материјал од овошни растенија 
на образец со формат А4 во бела боја даден во Прилог 
16 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 17 

Стручна контрола на материјал за размножување и 
саден материјал произведен во други држави 
 
(1) Во постапка на стручна контрола и официјална 

сертификација согласно овој правилник, може да се 
стави материјал за размножување произведен во една 
од државите членки на Европска унија или во трета др-
жава на која и е призната истоветноста во производс-
твото, согласно Законот за семенски и саден материјал 
на земјоделските растенија, и доколку надлежниот ор-
ган за сертификација на таа држава, официјално го сер-
тифицирал материјалот за размножување и садниот ма-
теријал како предосновен, основен или сертифициран. 

(2) Стручна контрола над производството на мате-
ријал за размножување и саден материјал од став (1) од 
овој член се врши врз основа на пријава поднесена од 
снабдувачот, најдоцна до 30 април во тековната годи-
на. 

(3) Пријавата за стручна контрола од став (2) на 
овој член, се поднесува на образец со формат А4 во бе-
ла боја даден во Прилог 13 на овој правилник. 

 
VI. УСЛОВИ ЗА УВОЗ НА МАТЕРИЈАЛ ЗА  
РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 18 

Услови за увоз на видови и категории на материјал 
за размножување и саден материјал од овошни  

растенија 
 
Покрај исполнување на условите од член 26 и член 

27 од Законот за семенски и саден материјал за земјо-
делски растенија, снабдувачот треба да достави изве-
штај за увезените количества на материјал за размно-
жување и саден материјал од родовите и видовите на-
ведени во член 3 од овој правилник и категориите на-
ведени во член 4 од овој правилник до Управата, нај-
доцна 30 дена од денот на увозот.  

Член 19 
Увоз на саден материјал во оригинално пакување за 

лична употреба 
 
Саден материјал во оригинално пакување за лична 

употреба може да се увезува согласно член 29 од Зако-
нот за семенски и саден материјал за земјоделски рас-
тенија и тоа најмногу во количество до 30 броја од сите 
овошни видови или хибриди.  

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Преодни одредби 
 
Матичните растенија од категорија САС (стандард-

ни), одбрани и признати согласно Правилникот за по-
стапката за одбирање и признавање на матични расте-
нија и насади за производство на земјоделски саден ма-
теријал („Службен весник на СРМ“ бр. 13/76), не под-
лежат на официјална сертификација и етикетирање до 
31 декември 2012 година.  

 
Член 21 

Престанување на важноста на прописите 
 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за нормите на квали-
тетот, пакувањето, пломбирањето и декларирањето на 
садниот материјал на земјоделски растенија („Службен 
весник на СРМ“ бр. 45/75), Правилникот за утврдување 
на сортната чистота на земјоделскиот саден материјал 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 13/76) и Правилникот 
за постапката за одбирање и признавање на матични 
растенија и насади за производство на земјоделски са-
ден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 13/76). 

 
Член 22 

Влегување во сила на правилникот 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 18-140/3 

16 јуни 2011 година                                Министер, 
    Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 
(1) Законот за генетски модифицирани организми 

(„Службен весник на Република Македонија”  бр. 
35/08) усогласен со Директивата  2001/18/ЕЗ на Сове-
тот на Европската Унија од 12 март за намерно ослобо-
дување на генетски модифицирани организми во жи-
вотната средина, CELEX брoj  32001L0018. 

(²) Законот за безбедност на храна („Службен весник 
на Република Македонија”  бр. 157/10 и 53/11) усогласен 
со Регулативата 1829/2003 на Советот на Европската 
Унија од 22 септември за генетски модифицирана храна 
и храна за животни, CELEX брoj 32003R1829. 

(³) Законот за здравјето на растенијата („Службен 
весник на Република Македонија”  бр. 29/05, 81/08, 
20/09, 57/10 и 17/11) усогласен со Директивата  
2000/29/ЕЗ на Советот на Европската Унија од 8 мај за 
воведување на заштитни мерки против штетните орга-
низми на растенијата или растителните производи и 
нивно ширење во Заедницата, CELEX брoj 32000L0029. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2069. 

Врз основа на член 108-а став (2) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 145/10 и 53/11) министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА БИОЦИДНИОТ ПРОИЗВОД, ОДНОСНО ЗА 

ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за 

издавање на одобрение за ставање во промет на биоцидниот производ, односно за обнова на одобрението во 
рокот утврден во членот 108 од Законот хемикалии. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец „Барање заради недонесување на решение 
за издавање на одобрение за ставање во промет на биоцидниот производ, односно за обнова на одобрението“ 
во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, назив на правното 
лице, односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице, однос-
но адреса на физичкото лице, краток опис поради што се поднесува барањето, број, датум и место и потпис на 
подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на одобрение за ставање 
во промет на биоцидниот производ, односно за обнова на одобрението. 

 
Член 3 

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

 
Бр.15-3384/1 

22 јуни 2011 година                                                                                                                        Министер, 
   Скопје                                                                                               д-р Бујар Османи, с.р.  
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2070. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за хемика-

лии („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.145/10 и 53/11), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИ-
ЈА НА АКТИВНОСТИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТАПКИТЕ ШТО СЕ 
ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се определува висината на 
средствата за реализација на активностите и надоме-
стоците што се плаќаат во постапките што се водат 
согласно Законот за хемикалии, врз основа на реално 
направените трошоци. 

 
Член 2 

Во постапката за издавање на дозволи за вршење на 
дејност, производство, промет и употреба на хемика-
лии, надоместоците што треба да ги плати подносите-
лот на барањето се: 

1. надоместок за издавање на одобрение за вршење 
дејност промет и употреба на хемикалии – 500 евра во 
денарска противвредност; 

2. надоместок за обнова на одобрението за  вршење 
дејност промет и употреба на хемикалии – 250 евра во 
денарска противвредност; 

3. надоместок за издавање на одобрение за вршење 
дејност производство на хемикалии – 1000 евра во де-
нарска противвредност; 

4. надоместок за обнова на одобрението за  вршење 
дејност производство на хемикалии – 500 евра во де-
нарска противвредност; 

5. надоместок за издавање на известување за проме-
на на стручен кадар – 100 евра во денарска противвред-
ност; 

6. надоместок за издавање на дозвола за увоз/тран-
зит на хемикалии – 10 евра во денарска противвред-
ност; 

7. надоместок за издавање на одобрение за пренос 
на одобрението за вршење дејност промет и употреба 
на хемикалии, на друг носител – 200 евра во денарска 
противвредност; 

8. надоместок за издавање на решение за ставање на 
нови супстанции и смеси во промет – 500  евра во де-
нарска противвредност; 

9. надоместок за обнова на решението за ставање на 
нови супстанции и смеси во промет – 250  евра во де-
нарска противвредност и 

10. надоместок за процена на оправданоста на бара-
њето за употреба на алтернативно хемиско име – 250  
евра во денарска противвредност. 

 
II. Надоместоци за издавање на одобренија за става-

ње на  биоцидниот производи во промет и надоместоци 
за издавање на одобренија за класификација и одбеле-
жување на биоцидни производи 

 
Член 3 

Во постапката за издавање на одобренија за става-
ње на  биоцидниот производи во промет и во постапка-
та за издавање на одобренија за класификација и одбе-
лежување на биоцидни производи надоместоците кои 
треба да ги плати подносителот на барањето се: 

1. надоместок за издавање на одобрение за  ставање 
на  биоцидниот производи во промет (домашен произ-
водител) – 200 евра во денарска противвредност; 

2. надоместок за издавање на одобрение за ставање 
на  биоцидниот производи во промет (странски овластен 
застапник) – 300 евра во денарска противвредност; 

3. надоместок за обнова на одобрение за  ставање 
на  биоцидниот производи во промет (домашен произ-
водител) – 150 евра во денарска противвредност; 

4. надоместок за обнова на одобрение за  ставање 
на  биоцидниот производи во промет (странски овла-
стен застапник) –250 евра во денарска противвредност; 

5. надоместок за издавање на одобрение за каласи-
фикацијата и одбележувањето согласно хармонизира-
ниот систем на биоцидниот производ (странски овла-
стен застапник) – 250 евра во денарска противвред-
ност; 

6. надоместок за обнова на одобрението  за каласи-
фикацијата и одбележувањето согласно хармонизира-
ниот систем на биоцидниот производ (странски овла-
стен застапник) – 250 евра во денарска противвред-
ност; 

7. надоместок за издавање на одобрение за каласи-
фикацијата и одбележувањето согласно хармонизира-
ниот систем на биоцидниот производ (домашен произ-
водител) – 150 евра во денарска противвредност; 

8. надоместок за обнова на одобрението  за каласи-
фикацијата и одбележувањето согласно хармонизира-
ниот систем на биоцидниот производ (домашен произ-
водител) – 150 евра во денарска противвредност; 

9. надоместок за донесување на решение за упис на 
биоцидниот производ во Привремената листа за доста-
вување на техничко досие – 100 евра во денарска про-
тиввредност; 

10. надоместок за издавање дозвола за користење 
на биоциден производ најдолго за период од 120 дена – 
200 евра во денарска противвредност; 

11. надоместок за издавање дозвола за рекламирање 
на биоциден производ – 200 евра во денарска против-
вредност; 

12. надоместок за процена на техничкото досие на 
биоцидниот производ -  150 евра во денарска против-
вредност и 

13. надоместок за издавање на одобрение за пренос 
на друг носител на биоциден производ на територија 
на Република Македонија – 100 евра во денарска про-
тиввредност. 

14. надоместок за издавање на известување за про-
мена на името на производителот  на биоцидниот про-
извод – 100 евра во денарска противвредност. 

 
III. Надоместоци за издавање на одобренија за вр-

шење дејност промет и употреба на детергенти 
 

Член 4 
Во постапката за издавање на одобренија за вршење 

дејност промет и употреба на детергенти, надоместо-
ците што треба да ги плати подносителот на барањето 
се: 

1. надоместок за издавање на одобрение за вршење 
на дејност промет на детергент – 300 евра во денарска 
противвредност; 

2. надоместок за обнова на одобрението за вршење 
на дејност промет на детергент – 150 евра во денарска 
противвредност; 
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3. надоместок за издавање на одобрение за користе-
ње на површински активни супстанции (ПАС) во де-
тергенти – 200 евра во денарска противвредност; 

4. надоместок за обнова на одобрение за користење 
на површински активни супстанции (ПАС) во детер-
генти – 100 евра во денарска противвредност; 

5. надоместок за процена на техничкото досие на 
површинско активните супстанции-  100 евра во денар-
ска противвредност и 

6. надоместок за издавање на известување за проме-
на на името на производителот  детергентот – 100 евра 
во денарска противвредност 

7.  
8. надоместок за издавање дозвола за рекламирање 

на детергентот – 200 евра во денарска противвредност. 
 
IV. Надоместоци за издавање на дозволи за вршење 

дејност промет и употреба на особено опасни хемика-
лии 

 
Член 5 

Во постапката за издавање на дозволи за вршење 
дејност промет и употреба на особено опасни хемика-
лии, надоместоците што треба да ги плати подносите-
лот на барањето се: 

1. надоместок за издавање на дозвола за вршење на 
дејност промет со  особено опасни хемикалии и дозво-
ла за употреба на особено опасни хемикалии – 500 евра 
во денарска противвредност; 

2. надоместок за продолжување на дозволата за вр-
шење на дејност промет со особено опасни хемикалии 
и дозволата за употреба на особено опасни хемикалии  
– 250 евра во денарска противвредност; 

3. надоместок за издавање на известување за проме-
на на стручен кадар – 100 евра во денарска противвред-
ност; 

4. надоместок за спроведување на постапка на прет-
ходно известување и постапка за добивање на соглас-
ност врз основа на претходното известување за увозот 
и извозот на одредени опасни хемикалии – 100 евра во 
денарска противвредност; 

5. надоместок за стручна процена на податоците 
кои ги доставува извозникот заради спроведување на 
постапката на претходно известување и постапката на 
добивање на согласност врз основа на претходното из-
вестување (PIC постапката) – 100 евра во денарска про-
тиввредност и 

6. надоместок за вршење процена на техничкото до-
сие на производи (артикли), за впишување во регисте-
рот на хемикалии -  200 евра во денарска противвред-
ност. 

 
Член 6 

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

                                                                                               
Бр.15-3384/2 

22 јуни 2011 година                               Министер, 
   Скопје                         д-р Бујар Османи, с.р.  

2071. 
Врз основа на член 125 став (5) од Законот за хеми-

калии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
145/10 и 53/11 ), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА СОДРЖИНАТА НА ДЕТЕР-
ГЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ НАВЕДЕНИ 
НА ПАКУВАЊЕТО, КАКО И ОПШТИТЕ И ПО-
СЕБНИТЕ   ПРАВИЛА НА  ОЗНАЧУВАЊЕТО  НА  

ПАКУВАЊЕТО НА ДЕТЕРГЕНТИТЕ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат податоците за 

содржината на детергентите кои треба да бидат наведе-
ни на пакувањето, како и општите и посебните правила 
за означувањето на пакувањето на детергентите. 

 
Член 2 

На пакувањето во кое детергентите се ставаат во 
промет со читливи,  јасно видливи и неизбришливи оз-
наки треба да стојат следниве податоци: 

1.   името и заштитеното  име на детергентот; 
2. името или заштитеното име или пак заштитениот 

знак и адресата и телефонскиот број на правното лице 
одговорно за ставањето во промет на детергентот и 

3. адресата, и-меил адресата (доколку е возможно) 
и телефонскиот број на лицето од кое може да се добие 
листата на податоци за состојките на детергентот. 

Податоците од ставот 1 на овој член треба да бидат 
наведени и во сите документи што го придружуваат де-
тергентот кој се транспортира во големи пакувања (ре-
фус). 

 
Член 3 

Покрај податоците од член 2 став 1 од овој правил-
ник, на пакувањето на детергентот треба да биде наве-
дена и содржината на детергентот и инструкциите за 
употреба и специјалните предупредувања, ако тоа е по-
требно. 

Начинот на означување на содржината на детерген-
тот на пакувањето е даден во Делот 1А. од Прилогот 
кој е составен дел на овој правилник. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, производите-
лот не треба да го одбележува детергентот на начин да-
ден во Дел 1А. од Прилогот, ако тој детергент се кори-
сти за индустриски или професионални цели, не е на-
менет за општа употреба и ако за него е доставен без-
бедносен лист. 

Начинот на означување на инструкциите за употре-
ба и специјалните предупредувања на пакувањето на 
детергентот што се користи за перење облека е даден 
во Дел 1Б. од Прилогот кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

Ако детергентот е наменет за општа употреба, на 
неговото пакување не треба да се користат графички 
ознаки на овошје кои можат да предизвикаат погрешна 
претстава кај корисниците во однос на употребата на 
тој детергент. 

 
Член 5 

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

 
Бр.15-3385/1 

22 јуни 2011 година                               Министер, 
   Скопје                          д-р Бујар Османи, с.р.  

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр. 648/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за детергенти, CELEX бр. 32004R0648. 
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2072. 
Врз основа на член 126 став (2) од Законот за хеми-

калии („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.145/10 и 53/11 ), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЛИСТАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНАТА 
НА ДЕТЕРГЕНТИТЕ(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува листата на податоци 
за содржината на детергентите. 

 
Член 2 

Листата на податоци за содржината на детергентите 
содржи: 

1. име на детергентот; 
2. податоци за производителот на детергентот 

(адреса, и-меил адреса и телефонски број) и 
3. податоци за сите состојки во детергентот, дадени 

по застапеноста на масен удел изразени во проценти, 
од најголем до најмал, прикажани по следните групи: 

- повеќе од 10%  ( > 10% ) 
- од 1% до 10%   ( 1- 10% ) 
- од 0.1% до 1%  ( 0.1- 1% ) 
- помалку од 0.1% ( < 10% ) 
Нечистотиите кои се содржани во детергентот не се 

наведуваат. 
Состојките во детергентот се наведуваат со назна-

чување на нивното хемиско име или името според 
IUPAC номенклатурата, САЅ бројот, името според 
INCI номенклатурата ако е достапно, како и името спо-
ред Европската фармакопеја. 

Ако детергентот содржи мириси, етерични масла 
или агенси за боење, тие се наведуваат како посебни 
состојки, а супстанциите од кои се составени не се на-
ведуваат, освен алергените кои влегуваат во составот 
на мирисите, каде се присутни во концентрации пого-
леми од 0.01%. 

Имињата на алергените од став 4 на овој член се на-
ведуваат согласно прописите со кои се уредуваат коз-
метичките производи. 

 
Член 3 

Производителите кои ставаат во промет детергенти 
на својата веб страница треба да го објават името на 
состојките во детергентот според INCI номенклатурата 
или според Европската фармакопеја, а ако овие имиња 
не сe достапни, се објавува хемиското име на детерген-
тот или името според IUPAC номенклатурата. 

За мирисите, етеричните масла и агенсите за боење 
се објавуваат податоците од член 2 став 4 од овој пра-
вилник. 

  
Член 4 

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

 
Бр.15-3385/2 

22 јуни 2011 година                               Министер, 
   Скопје                          д-р Бујар Османи, с.р.  

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр. 648/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за детергенти, CELEX бр. 32004R0648. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2073. 
Врз основа на член 129 и член 190 став 1 од Зако-

нот за хартии од вредност (Службен весник на РМ број 
95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на ден 27.05.2011 година донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИТЕ ФИ-
НАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ВО КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ ВЛОЖУВААТ СРЕДСТВАТА НА КЛИЕН-
ТОТ ПРИ ВРШЕЊЕ НА УСЛУГАТА УПРАВУВА-
ЊЕ СО ПОРТФОЛИО ПО НАЛОГ И  ЗА СМЕТКА  

НА ИНДИВИДУВАЛЕН КЛИЕНТ 
 

Член 1 
Со Правилникот за хартиите од вредност и другите 

финансиски инструменти во кои може да се вложуваат 
средствата на клиентот при вршење на услугата упра-
вување со портфолио по налог и за сметка на индиви-
дувален клиент (во понатамошниот текст: Правилник) 
се пропишуваат дозволените вложувања и ограничува-
њата на вложувања во хартиите од вредност и другите 
финансиски инструменти во кои може да се вложуваат 
средствата на клиентот при вршење на услугата упра-
вување со портфолио по налог и за сметка на индиви-
дуален клиент. 

 
Управување со портфолио по налог и за сметка  

на индивидуален клиент 
 

Член 2 
(1) Услугата управување со портфолио по налог и 

за сметка на индивидуален клиент ја вршат правните 
лица од член 95 кои имаат добиено дозвола од Комиси-
јата за хартии од вредност за вршење на сите услуги со 
хартии од вредност од член 94 од Законот за хартии од 
вредност или кои имаат добиено дозвола за вршење на 
услугите од член 94 став 1 точки а), в), ѓ) и е) на Зако-
нот, како и правните лица од член 148 од Законот за 
хартии од вредност, кои имаат добиено дозвола за ра-
ботење од Комисијата за хартии од вредност. 

(2) Вршењето на услугата - управувањето со пор-
тфолио по налог и за сметка на индивидуален клиент 
од член 94 став 1 точка в и член 148 став 2 од Законот 
за хартии од вредност претставува управување со хар-
тии од вредност, како и со парични средства на клиен-
тот и нивно вложување во хартии од вредност, врз ос-
нова на претходно склучен договор со индивидуалниот 
клиент.  

(3) Правните лица од став 1 на овој Правилник при 
вршење на услугата управување со портфолио на хар-
тии од вредност по налог и за сметка на индивидуален 
клиент, а пред склучување на договорот од став 1 на 
овој член се должни да приберат податоци за знаењето 
и искуството на клиентот или потенцијалниот клиент 
од областа на инвестирањето во хартии од вредност и 
други финансиски инструменти, неговата финансиска 
состојба и инвестициски цели, кои податоци се потреб-
ни за да може да му препорачаат на клиентот или по-
тенцијалниот клиент соодветни за него хартии од вред-
ност и други финансиски инструменти за неговото пор-
тфолио.  

(4) Правните лица од став 1 на овој член, доколку 
врз основа на прибраните податоци од став 3 на овој 
член, утврдат дека одделни хартии од вредност и други 
финансиски инструменти не му одговараат на клиентот 
се должни да го предупредат клиентот или потенцијал-
ниот клиент во писмена форма за тоа.  
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(5) Доколку клиентот или потенцијалниот клиент 
не ги даде бараните информации, сите или не доволно, 
од став 3 на овој правилник, правните лица од став 1 на 
овој член се должни да го предупредат во писмена 
форма клиентот или потенцијалниот клиент дека не се 
во можност да утврдат кои хартии од вредност и други 
финансиски инструменти се соодветни за него.  

(6) Правните лица од став 1 на овој член, податоци-
те од став 3 на овој член ќе ги сметаат за веродостојни, 
освен ако не им е познато или врз основа на околности-
те би требало да им биде познато дека истите се непот-
полни, неточни или застарени.  

(7) Податоците од став 3 на овој член се земаат во 
предвид при утврдувањето на политиката на вложува-
ње во договорот со индивидуалниот клиент од став 2 
на овој член, односно од член 129 од Законот за хартии 
од вредност.    

Договор за управување со портфолио  
на индивидуален клиент 

 
Член 3 

(1) Договорот за управување со портфолио на ин-
дивидуален клиент е договор во кој брокерската куќа 
се обврзува, во рамки на политиката на вложување на-
ведена во договорот, да ги инвестира средствата на 
клиентот во хартии од вредност и други финансиски 
инструменти и да го управува протфолиото на клиен-
тот, за што клиентот е обврзан да плати одреден надо-
месток. 

(2) Договорот за управување со портфолио мора да 
биде склучен во писмена форма. 

(3) Договорот наведен во претходниот став мора да 
ги содржи елементите пропишани со член 129 став 2 од 
Законот за хартии од вредност.  

(4) Кога при потпишување на договорот од став 1 
на овој правилник, клиентот доверува хартии од вред-
ност и други финансиски инструменти на управување 
на брокерската куќа, договорот мора да содржи и спе-
цијален анекс со листа на тие финансиски инструменти 
вклучувајќи ги нивната имиња, вид, род, класа и коли-
чина. 

(5) Договорните страни ќе ја креираат политиката 
на вложување во договорот од став 1 на овој член со 
одредување на: 

1. Типовите на финансиските инструменти, 
2. Карактеристики кои се однесуваат на издавачите 

на финансиските инструменти 
3. Дозволените вложувања утврдени врз основа на 

овој правилник; 
4. Максималниот дел од инвестицијата во индиви-

дуалниот тип на финансиски инструменти: 
5. Ограничувањата на вложувањата; 
6. Други околности релевантни за одредување на 

нивото на ризична изложеност на инвестицијата. 
 

Дозволени вложувања 
 

Член 4 
 (1) Хартиите од вредност и другите финансиски 

инструменти во кои може да се вложуваат средствата 
на клиентот (во понатамошниот текст: вложувања) при 
вршење на услугата управување со портфолио по налог 
и за сметка на индивидувален клиент, а во согласност 
со политиката на вложување утврдена во договорот од 
член 3 на овој правилник, се следните: 

1) преносливи хартии од вредност и инструменти 
на пазарот на пари, освен деривативни финансиски ин-
струменти со кои:  

а) се тргува на регулирани  пазари во Република 
Македонија; 

б) се тргува на регулирани пазари на државите 
членки на ЕУ и држави членки на  ОЕЦД и 

в) се примени на официјална котација на берзите на 
хартии од вредност или на други регулирани пазари на 
држави кои не се членки на ЕУ и на ОЕЦД, под услов 
во Договорот од член 2 став 2 од овој Правилник да е 
предвидено такво вложување; 

2) ново издадени преносливи хартии од вредност 
под услов: 

а) во проспектот за нивно издавање да е утврдено 
дека постои обврска од страна на издавачот за нивно 
вклучување во службена котација на берза или на друг 
регулиран пазар, кој има дозвола за работа од соодвет-
но регулаторно тело; 

б) вложувањето на таа берза или на друг регулиран 
пазар да е предвидено со  Договорот од член 2 став 2 
од овој Правилник и 

в) во рок од една година од издавањето да се при-
мат на котација; 

3) удели или акции на инвестициските фондови ре-
гистрирани во Република Македонија или држави кои 
се членки или не се членки на ЕУ и на ОЕЦД , под ус-
лов: 

а) инвестициските фондови да имаат добиено одо-
брение за нивно организирање од страна на регулатор-
ното тело на матичната земја и да подлежат на супер-
визија која е еднаква на онаа  пропишана со законодав-
ството во ЕУ, како и да е обезбедена соработка меѓу 
регулаторните тела  на задоволително ниво; 

б) нивото на заштита на вложувачите и обврската за 
известување и информирање на вложувачите во такви 
фондови да бидат во согласност со одредбите  на овој 
Правилник, особено во поглед на ограничувањата во 
вложувања, како и таквите фондови да се овластени од 
страна на Комисијата или соодветни регулаторни тела 
во државите членки или државите кои не се членки на 
ЕУ и на ОЕЦД; 

в) со Договорот од член 2 став 2 од овој Правилник 
да е предвидено дека најмногу 10% од портфолиото 
може да биде вложен во удели или акции на инвести-
циски фондови и 

г) да објавуваат полугодишни и годишни извештаи 
за своето работење; 

4) депозити во овластени банки во Република Маке-
донија, кои достасуваат во рок кој  не е подолг од една 
година; 

5) хартии од вредност и инструментите на пазарот 
на пари со кои се или не се тргува на регулираните па-
зари под услов да се издадени од или за нив да гаран-
тира Република Македонија, единиците на локалната 
самоуправа или Народната  банка на Република Маке-
донија, државите членки на ЕУ, Европската централна 
банка и Европската инвестициона банка; и  

5) пари на сметка. 
 

Член 5 
(1) Правните лица од член 2 став 1 од овој Правил-

ник не смеат да купуваат хартии од вредност за сметка 
на индивидуалниот клиент во основачки и наредни 
емисии на хартии од вредност по пат на приватна по-
нуда, ако издавачот на приватна понуда е лице поврза-
но со Правните лица од член 2 став 1 од овој Правил-
ник, дефинирани како во член 2 точка 30 од Законот за 
хартии од вредност. 

(2) Ограничувањата од став 1 на овој член не се од-
несуваат на должнички хартии од вредност чиј издавач 
е Република Македонија, Народна Банка на Република 
Македонија, држава членка на ЕУ, држава членка на  
ОЕЦД,  државите кои не се членки на ЕУ, како и цен-
тралните банки на истите. 

(3) Правните лица можат да вршат вложувања на 
портфолиото за индивидуален клиент во хартии од 
вредност од ставот 1 од овој член по истекот на 12 ме-
сеци од датумот на нивното издавање. 

 
Член 6 

(1) Правните лица од член 2 став 1 од овој Правил-
ник мора да воспостават систем на управување со ри-
зици кој во секое време ќе овозможи пресметување и 
следење на ризичноста на вложувањата од портфолиа-
та на индивидуалните клиенти. 
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(2) Ризичноста од вложувањата во портфолиото на 
индивидуалниот клиент пресметана во согласност со 
ставот 1 од овој член потребно е да биде во рамките на 
нивото на ризична изложеност на инвестицијата утвр-
денo во договорот со клиентот од член 3 на овој пра-
вилник.  

  
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”.   

 
Број 01-866/3           Комисија за хартии од вредност  

27 мај 2011 година        на Република Македонија  
    Скопје                         Претседател,   
                           Марина Наќева Кавракова, с.р.  
 

__________ 
2074. 

Врз основа на член 190 и член 193 став 4 од Зако-
нот за хартии од вредност  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на ден 27.05.2011 година  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА,  НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНА  

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање и одземање на службена 
легитимација  на овластените вработени лица во Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Комисија) кои вршат кон-
трола согласно законските надлежности. 

 
Член 2 

Службената легитимација на лицата од член 1 на 
овој правилник е изработена од 135 грамска хартија 
кундздрук, во бела боја , пластифицирана со 175 ми-
кронска фолија, со димензии  8 см.X 6 см. која е сме-
стена во четвороделен кожен превез со темно сина боја  
при што секој дел е со димензии 9 см X 7см., и се изда-
ва на образец согласно овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Службената легитимација е сместена во десната 
и левата страна од кожниот повез, под прозирна пла-
стична фолија. 

(2) На предната страна на кожниот повез образецот 
содржи: „логото на Комисијата“, кое е во вид на метал-
на плочка во златна боја со темно плави букви, со ди-
мензии на плочката од 3 см X 4 см и зборовите „Коми-
сија за хартии од вредност на Република Македонија„, 
кои се испишуваат вдлабнато со златна боја во кожни-
от повез.  

(3) На левата страна од кожниот повез образецот 
содржи: во темно сина боја зборовите Службена леги-
тимација и регистарски број, под што се наоѓа место за 
фотографија со димензии 2 см X 2 см, и две паралелни 
линии (место за името и презимето на вработениот во  
Комисијата на кого гласи службената легитимација и 
називот на неговото работно место) и крвна група на 
носителот на службената легитимација. 

(3) На десната страна се впишуваат во темно сина 
боја зборовите „Комисија за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија„, датумот на издавањето на служ-
бената легитимација, место за потпис на овластеното 
лице и неговата функција , место за печат на Комисија-
та и зборовите „ Носителот на оваа легитимација е ов-
ластен да ги преземе сите дејствија на  вршење контро-
ла согласно законските надлежности на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија„. 

(4) Образецот за формата и содржината на службе-
ната легитимација е  пропишан со Прилог 1 на овој 
правилник кој е негов составен дел. 

Член 4 
(1) Службена легитимација согласно овој правил-

ник издава Претседателот на Комисијата односно од 
него овластено лице, врз основа на донесен акт за секое 
издавање на службена легитимација . 

(2) Службена легитимација се издава на овластено 
лице вработено во Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија согласно законските надлежно-
сти на Комисијата. 

 
Член 5 

 
(1) За издадените службени легитимации се води посеб-

на евиденција во Комисијата за хартии од вредност. 
(2) Евиденцијата за издадените службените легити-

мации се води редоследно и истата содржи: реден број, 
име и презиме на овластениот вработен, работно место 
на овластениот вработен во моментот на издавање на 
легитимацијата, организациониот дел на Комисијата 
каде работи овластениот вработен, датум на издавање 
на службената легитимација, број на службената леги-
тимација, датум и акт за огласување на неважност на 
службена легитимација и за бришење на истата од еви-
денцијата, датум и акт за поништување на службена 
легитимација и за бришење на истата од евиденцијата, 
потпис и датум на прием на службената легитимација 
од страна на овластениот вработен,  потпис и датум на 
враќање на службената легитимација од страна на ов-
ластениот вработен, други податоци по оценка на Ко-
мисијата. 

(3) Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистраски број.  

(4) Секоја издадена службена легитимација се еви-
дентира под нов број.   

(5)Евиденцијата од овој член ја води овластено ли-
це од Претседателот на Комисијата.  

 
Член 6 

(1) Носителот на службената легитимација кој ќе ја 
загуби службената легитимација  или на друг начин ќе 
остане без неа, најдоцна во рок од 24 часа го известува 
Претседателот на Комсијата, и доставува изјава за вр-
мето, местото и околностите под кои службената леги-
тимација  е изгубена или исчезната на друг начин. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член на носителот 
на службената легитимација му се издава нова службе-
ната легитимација, а претходно издадената службената 
легитимација се огласува за неважечка и истата се бри-
ше од евиденција. 

 
Член 7 

(1) Овластеното лице на кое ќе му престане работ-
ниот однос во Комисијата за хартии од вредност или ќе 
биде расопредено на друго работно место, е должно да 
ја врати службената легитимација во рок од 24 часа.  

(2) Во случајот од став 1 легитимацијата се враќа и 
се предава на комисијата за поништување на службена 
легитимација од член 10 на овој правилник.   

Член 8 
(1) Службената легитимација се заменува со нова 

кога поради дотраеност или оштетување стане неупо-
треблива и кога има промена на личните податоци на 
имателот на службената легитимација. 

 
Член 9 

(1) Службената легитимација што се враќа или за-
менува, се поништува и истата се брише од евиденција.  

Член 10 
(1) Постапката за огласување на службената леги-

тимација за неважечка и постапката за поништување на 
службена легитимација ја  води тричлена Комисија за 
огласување на службена легитимација за неважечка и 
за поништување на службена легитимација, формирана 
со одлука на Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија, од редот на вработените во Коми-
сијата. За секој член од оваа комисија со одлуката се 
опредлува заменик член. 
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(4) Комисијата за огласување на службена легити-
мација за неважечка и за поништување на службена ле-
гитимација донесува предлог решение за огласување 
на службената легитиамција за неважечка односно за 
поништување на службена легитимација и истото го 
доставува до Претседателот на Комисијата. 

(5) Претседателот на Комисијата или од него овла-
стеното лице донесува решение со кое службената ле-
гитимација се огласува за неважечка односно одлука за 
поништување на службена легитимација. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Решението за огласување на службена легитимација 
за неважечка донесено од Претседателот на Коисијата се 
објавува во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 11 

Ово правилник влегува во сила со денот на неговото об-
јавување во „Службен весник на Република Македонија„. 

  
Број 03-712/3           Комисија за хартии од вредност  

27 мај 2011 година           на Република Македонија  
    Скопје                             Претседател,   
                        Марина Наќева Кавракова, с.р.  
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2075. 
Врз основа на член 88 став 1 алинеја б) и став 3 и член 

184, точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, по-
стапувајќи по барањето број 08-УП1-55 од 27/04/2011 година 
на Македонска берза АД Скопје за добивање на согласност 
на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тргу-
вање на Македонска берза АД Скопје, на седницата одржана 
на ден 27/05/2011 година донесе   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
1. Се дава согласност на одлуката за измени и до-

полнувања на Правилата за тргување на Македонска 
берза АД Скопје број  02-650/1 од 14/04/2011 година, 
доставена до Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија на ден 27/04/2011 година. 

2. Се задолжува македонска берза ад скопје, во рок од 
15 календарски дена од денот на приемот на ова Решение: 

- да изврши измена на член 51е став 2 точка 2 и 
истата да гласи: „помало истовремено исполнување на 
условите за одржување на ликвидноста од член 51д 
став 3, од определен процент за исполнување во однос 
на вкупното траење на тргувањето во тој месец.” 

- да изврши дополнување на член 51ж став 2 и 
истиот да гласи: „Извршните директори на Берзата мо-
жат еднострано да го откажат Договорот за поддржува-
ње на ликвидност во било кое време и без отказен рок 
доколку поддржувачот на ликвидност ги прекрши об-
врските пропишани во член 51д став 1 и 2 и во член 
51е став 2, во кој случај поддржувачот на ликвидност е 
должен да и плати на Берзата договорна казна во износ 
на разликата од провизијата за поддржувачи на ли-
квидност до вкупната редовна провизија за тргување со 
акции за прометот кој го остварил како поддржувач на 
ликвидност во претходните 20 трговски денови, но не 
помалку од 20.000 денари.” 

3. Се задолжува македонска берза ад Скопје, по поста-
пувањето од точката 2 од Решението, да достави до Коми-
сијата за хартии од вредност, пречистен текст на Правила-
та за тргување на Македонска берза АД Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија”.     

Број 08-УП1-55       Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2011 година             на Република Македонија, 
           Скопје                               Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________   
2076. 

Врз основа на член 88, став 1, точка б) и став 3 и 
член 184, точка љ) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 
и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
27.05.2011 година донесе   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
1. Се дава согласност на одлуката за измени и до-

полнувања на Правилата за котација на Македонска 
берза АД Скопје број 02-651/1 од 14.04.2011 година. 

2. Се задолжува македонска берза ад скопје во рок 
од 15 дена од денот на приемот на ова Решение, да из-
врши дополнување на следните точки: 

- точка 6.08 став 7 од Правилата за котација да гласи: 
Издавачот е должен јавниот повик за одржување на Со-
брание  на акционери да го објави на насловната страница 
од својата официјална интернет страница, во најмалку 
еден дневен весник во Република Македонија како и на 
интернет страницата на берзата преку СЕИ НЕТ. 

- Точка 6.09 став 5 од Правилата за котација да  гласи: 
Издавачот е должен јавниот повик за одржување на Собра-
ние  на акционери да го објави на насловната страница од 
својата официјална интернет страница, во најмалку еден 
дневен весник во Република Македонија како и на интер-
нет страницата на берзата преку СЕИ НЕТ. 

3. Се задолжува македонска берза ад скопје, по по-
стапувањето од точка 2 од Решението, да достави до 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија пречистен текст на Правилата за котација на 
Македонска берза АД Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Број 08-УП1-56       Комисија за хартии од вредност 

27 мај 2011 година             на Република Македонија, 
           Скопје                               Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
2077. 

Врз основа на член 150 и член 151 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010) и  член 21 од Правилникот за начинот и ус-
ловите за обука и полагање на посебен стручен испит за ин-
вестиционо советување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 145/2010 и бр. 30/2011), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Ба-
рањето број 09-140/1 од 18/01/2011 година на НЛБ Пензиски 
фонд за признавање на сертификат за инвестиционо совету-
вање стекнат во странство за лицето Петер Велкаврх, на сед-
ницата одржана на ден 27/05/2011 година донесе   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
1. Не се дава согласност на Барањето за признавање 

на сертификат за инвестиционо советување стекнат во 
странство за лицето Петер Велкаврх број  03-105/1 од 
18/01/2011 година, доставено до Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на ден 
18/01/2011 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.  

Број УП1 09-62        Комисија за хартии од вредност 
27 мај 2011 година             на Република Македонија, 
           Скопје                               Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

2078. 
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 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, 
ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН 
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФ-
ИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИД-
РУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИ-
НСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТА-
ПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГ-
ЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИ-
ВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО  
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и 
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 
сертификат или други документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура и производи од живо-
тинско 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 потекло 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 53/10, 
86/10, 144/10, 27/11, 66/11 и 72/11), во Прилогот VII Дел 1, 
образецот на ветеринарно-здравствен сертификат „БОВ-Џ-
ЕУ" се заменува со нов образец, кој е даден во Прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".  
2011 година             Директор, 

           Скопје                                Дејан Рунтевски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
2080. 

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот (,,Службен весник на Република 
Македонија,, бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011 и 51/2011), ја приложуваме следната 
 

Л  И  С Т А 
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1082/1 
14 јуни 2011 година                                           Директор, 
          Скопје                                      дипл.прав. Диме Спасов, 

2079. 
По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот на 

издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сер-
тификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на 
сертификатот за безбедност („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/11), е направена техничка гре-
шка поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА  СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ  ВО  ПОСТАПКАТА  ЗА 

ИЗДАВАЊЕ  НА   СЕРТИФИКАТОТ  ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 
Во Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образе-

цот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошо-
ците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.68/11), во Прилог 1-Барање за издавање на сертификат за безбедност, наместо бројот: „2000,00 “ треба да 
стои бројот: „3000,00.“  

 
Бр. 20-1989/3 

17 јуни 2011 година                                               Директор, 
     Скопје                                          Дејан Рунтевски, с.р. 

2081. 
Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот (,,Службен весник на Република 

Македонија,, бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011 и 51/2011), ја приложуваме следната 
 

Л И С Т А 
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 

2011 – ЈУНИ 2011 ГОДИНА 

Бр. 08-1082/1 
14 јуни 2011 година                                             Директор, 
          Скопје                                      дипл.прав. Диме Спасов, с.р. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2082. 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната 
дејност (“Сл. весник на РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/2010, 145/2010), а во согласност со членовите 
46 и 51 од истиот Закон, по спроведувањето на Конкур-
сот за доделување дозволи за вршење радиодифузна 
дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување 
конкурс бр.07-84 од 16.03.2011 година (“Службен вес-
ник на РМ” бр.34/11) и Заклучоците бр.02-2356/3 од 
16.06.2011 година, и бр.02-2356/4 од 16.06.2011 година, 
на 12-та јавна седница, одржана на 16.06.2011 година, 
ја донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РА-
ДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО) НА ЛОКАЛНО  

НИВО 
  
I. Се доделуваат 2 (две) дозволи за вршење радио-

дифузна дејност за емитување и пренос на радио про-
грамски сервиси, на локално ниво, за пренесување пре-
ку терестријален предавател (во понатамошниот текст: 
дозволи), и тоа: 

- 1 (една) дозвола, за Неготино, за емитување и пре-
нос на радио програмски сервис на локално ниво, го-
ворно радио со претежно забавен општ формат, на ма-
кедонски јазик, на Зоран Илиевски од Кавадарци, и 

- 1 (една) дозвола, за Струга, за емитување и пренос 
на радио програмски сервис на локално ниво, музичко-
говорно радио од општ формат, на албански јазик, на 
Афердите Кадриу од Охрид. 

 
II. Дозволите за вршење радиодифузна дејност за 

емитување и пренос на радио програмските сервиси на 
локално ниво, наведени во точка I на оваа Одлука, се 
доделуваат за временски период од 9 (девет) години и 
истите не можат да се пренесуваат на друго лице. 

III. Радио програмските сервиси, од точка I на оваа 
Одлука, ќе се емитуваат и пренесуваат преку терестри-
јален предавател на фреквенции кои ќе бидат опреде-
лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-
кации на РМ. 

IV. Советот за радиодифузија ќе ги издаде дозволи-
те за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на радио програмски сервиси на локално ниво,  
наведени во точка I на оваа Одлука, врз основа на при-
ложена регистрација во соодветниот регистар како тр-
говски радиодифузни друштва, и одобренијата издаде-
ни од Агенцијата за електронски комуникации. 

V. Трговските радиодифузни друштва се должни во 
рок од 6 (шест) месеци, од денот на доделувањето на 
дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитува-
ње и пренос на радио програмски сервиси на локално 
ниво, да ги исполнат во целост условите и барањата на 
кои се обврзале во Пријавата, како и да започнат со вр-
шење радиодифузна дејност.  

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај ради-
одифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел 
да го утврди степенот на исполнување на условите и 
барањата од конкурсната документација од нивна стра-
на.  

Доколку при увидот се констатира дека радиодифу-
зерот не ги исполнува потребните услови и барања, Со-
ветот, по изминувањето на рокот за започнување со вр-
шење на дејноста определен во точка V од оваа Одлу-
ка, ќе ја одземе  дозволата за вршење радиодифузна 
дејност. 

   VI. За дозволите се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доде-
лувањето на дозволите за вршење радиодифузна деј-
ност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро 
сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијал-
на банка А. Д. Скопје). 

Висината на годишниот надоместок за дозволите за 
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја прес-
метува согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

VII. Во дозволите за вршење радиодифузна дејност 
за емитување и пренесување радио програмски сервиси 
на локално ниво, кои се наведени во точка I на оваа 
Одлука и кои ќе ги издаде Советот за радиодифузија на 
трговските радиодифузни друштва, ќе бидат содржани 
податоците утврдени во член 56 од Законот за радио-
дифузната дејност (“Службен весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010).  

 VIII. Агенцијата за електронски комуникации, врз 
основа на оваа Одлука, ќе издаде одобренија за кори-
стење на радиофреквенции во согласност со податоци-
те за доделените фреквенции.  

 IХ. За користење на радиофреквенциите за радио-
дифузна и за фиксна служба трговските радиодифузни 
друштва се должни да плаќаат годишен надоместок 
пресметан според Правилникот за начинот на пресме-
тка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, донесен од страна на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации (Службен весник на РМ, бр. 
01/06). 

X. За оваа Одлука писмено да се известат сите учес-
ници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење 
радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на 
Одлуката за објавување конкурс бр.07-84 од 16.03.2011 
година (“Службен весник на РМ” бр. 34/11), во рок од 
7 (седум) дена од денот на донесувањето на Одлуката. 

XI. Оваа Одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност (Служ-
бен весник на РМ бр.100/05, 19/07, 152/06, 6/2010, 
145/2010), на првото продолжение на 6-та седница одр-
жано на 11.03.2011 година, Советот за радиодифузија 
донесе Одлука за објавување конкурс за доделување 
дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.07-84 од 
16.03.2010 година (“Службен весник на РМ” бр. 34/11). 
Советот утврди дека во рок беа доставени вкупно 4 (че-
тири) пријави за доделување дозволи за вршење радио-
дифузна дејност за емитување и пренос на радио про-
грамски сервиси на локално ниво, за пренесување пре-
ку терестријален предавател, од кои: 2 (две) пријава за 
подрачјето на Неготино и 2 (две) пријава за подрачјето 
на Струга. За подрачјето на Радовиш, не беше доставе-
на ниту една пријава. 
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Пријавите беа оценувани според критериумите за 
оценување на пријавите утврдени во Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и други услови за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за 
радио програмски сервис на локално ниво, за пренесува-
ње преку терестријален предавател, кои беа составен дел 
на Одлуката за објавување конкурс за доделување дозво-
ли за вршење радиодифузна дејност бр.07-84 од 
16.03.2011 година (“Службен весник на РМ” бр. 34/11), 
и им беа познати на сите учесници на конкурсот.  

Тие критериуми ги исполнија сите кандидати кои 
се јавија на објавениот конкурс, и тоа: Зоран Илиевски 
од Кавадарци, и Лазо Тодоров од Неготино, кои конку-
рираа за подрачјето на Неготино,  Афердите Кадриу од 
Охрид и Агрон Куртеши од Струга, кои конкурираа за 
подрачјето на Струга. 

Меѓутоа, пријавите на кандидатите кои се наведени 
во точка I на оваа Одлука, на кои им се доделуваат доз-
воли за вршење радиодифузна дејност, беа оценети ка-
ко поуспешни во исполнувањето на критериумите за 
оценување на пријавите утврдени во Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и други услови за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност 
за радио програмски сервис на локално ниво, за прене-
сување преку терестријален предавател.  

Во смисла на наведеното, кандидатот Лазо Тодоров 
од Неготино, кој поднесе пријава за доделување дозво-
ла за подрачјето на Неготино, исто така ги исполни 
утврдените критериуми, но во споредба со поднесената 
пријава од страна на Зоран Илиевски од Кавадарци,  
неговата пријава беше оценета со помалку бодови, од-
носно како помалку успешна во исполнувањето на кри-
териумите за оценување на пријавите. Имено, пријава-
та на кандидатот Лазо Тодоров од Неготино, беше оце-
нета со вкупно 56,3 бода (5 бода од Секторот за истра-
жување и долгорочен развој, 15 бода од Секторот за 
економско-финансиски работи, 10 бода од Секторот за 
програмски работи и 21,3 бода од Секторот за техноло-
гии и информатика). Од друга страна, пријавата на кан-
дидатот Зоран Илиевски од Кавадарци, беше оценета 
како поуспешна во исполнувањето на критериумите за 
оценување на пријавите со вкупно 84 бода (15 бода од 
Секторот за истражување и долгорочен развој, 6 бода 
од Секторот за економско-финансиски работи, 35 бода 
од Секторот за програмски работи и 28 бода од Секто-
рот за технологии и информатика).  

Исто така, кандидатот Агрон Куртеши од Струга, 
кој поднесе пријава за доделување дозвола за подрачје-
то на Струга, исто така ги исполни утврдените крите-
риуми, но во споредба со поднесената пријава од стра-
на на Афердите Кадриу од Охрид, неговата пријава бе-
ше оценета со помалку бодови, односно како помалку 
успешна во исполнувањето на критериумите за оцену-
вање на пријавите. Имено, пријавата на кандидатот 
Агрон Куртеши од Струга, беше оценета со вкупно 62 
бода (8 бода од Секторот за истражување и долгорочен 
развој, 15 бода од Секторот за економско-финансиски 
работи, 10 бода од Секторот за програмски работи и 29 
бода од Секторот за технологии и информатика). Од 
друга страна, пријавата на кандидатот Афердите Ка-
дриу од Охрид, беше оценета како поуспешна во ис-
полнувањето на критериумите за оценување на прија-
вите со вкупно 97,2 бода (15 бода од Секторот за 
истражување и долгорочен развој, 14 бода од Секторот 
за економско-финансиски работи, 35 бода од Секторот 
за програмски работи и 33,8 бода од Секторот за техно-
логии и информатика).  

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 12-
та јавна седница, одржана на 16.06.2011 година, одлучи 
како во диспозитивот на оваа Одлука.  

Одлуката да се достави до:  
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен 
врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-
84 од 16.03.2011 година (“Службен весник на РМ” бр. 
34/11), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
Бр. 07-173                              Совет за радиодифузија 

20 јуни  2011 година                             Претседател, 
   Скопје                           Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Упатство за правно средство: Учесниците на Кон-

курсот за доделување дозволи за вршење радиодифуз-
на дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за 
објавување конкурс бр. 07-84 од 16.03.2011 година 
(“Службен весник на РМ” бр. 34/11), кои не се задовол-
ни од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од де-
нот на добивањето на известувањето и Одлуката да 
поднесат тужба до надлежниот суд. 

__________ 
2083. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја, врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната 
дејност (‘Сл. весник на РМ‘ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/2010, 145/2010), а во согласност со членовите 
46 и 51 од истиот Закон, по спроведувањето на Конкур-
сот за доделување дозвола за вршење радиодифузна 
дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување 
конкурс бр.07-83 од 16.03.2011 година (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 34/11) и Заклучокот бр. 02-2356/5 од  
16.06.2011 година, на 12-та јавна седница, одржана на 
16.06.2011 година, ја донесе следната:  

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИ-
ОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ ПРЕКУ ЈАВНА КОМУНИ-
КАЦИСКА МРЕЖА (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ КАБЕЛ)   

НА ЛОКАЛНО НИВО 
  
I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиоди-

фузна дејност за емитување и пренос на телевизиски 
програмски сервиси од претежно забавен општ формат, 
на локално ниво, преку јавна комуникациска мрежа – 
кабел, (во понатамошниот текст: дозвола), за Гостивар, 
на албански  јазик, на Фатмир Лимани од Кичево. 

II. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренос на телевизиски програмски сервис 
на локално ниво, наведена во точка 1 на оваа Одлука, 
се доделува за временски период од 9 (девет) години и 
истата не може да се пренесува на друго лице. 

III. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата 
за вршење радиодифузна дејност за емитување и пре-
нос на телевизиски програмски сервис на локално ни-
во,  наведена во точка 1 на оваа Одлука, врз основа на: 
приложена регистрација во соодветниот регистар како 
трговско радиодифузно друштво,  договор/и за меѓу-
себно уредени односи меѓу радиодифузерот и најмалку 
еден оператор на јавна комуникациска мрежа нотифи-
циран од Агенцијата за електронски комуникации на 
РМ за пренос на програмскиот сервис на радиодифузе-
рот преку соодветната јавна комуникациска мрежа и 
документ издаден од Агенцијата за електронски кому-
никации за начинот на кој ќе се врши дотурот на сигна-
лот на телевизиските програмски сервиси.  

IV. Трговското радиодифузно друштво мора да от-
почне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна 
во рок од 1 (една) година, од денот на доделувањето на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитува-
ње и пренос на телевизиски програмски сервис на ло-
кално ниво.  

V. Субјектот, наведен во точка 1 на оваа Одлука, на 
кој му се доделува дозволата за вршење радиодифузна 
дејност, е должен во рок од 1 (една) година од денот на 
доделувањето на дозволата,  во целост да ги исполни 
условите и барањата на кои се обврзал во Пријавата 
при конкурирањето.  
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Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај радио-
дифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел да го 
утврди степенот на исполнување на условите и барањата 
од конкурсната документација од негова страна.  

Доколку при увидот се констатира дека радиодифу-
зерот не ги исполнува потребните услови и барања, Со-
ветот, по изминувањето на рокот за започнување со вр-
шење на дејноста определен во точка бр. IV од оваа 
Одлука, ќе ја одземе  дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

VI. За дозволата се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доде-
лувањето на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро 
сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијал-
на банка А. Д. Скопје). 

Висината на годишниот надоместок за дозволата за 
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја прес-
метува согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

VII. Радиодифузерот, во однос на начинот на кој ќе 
се врши дотур на сигналот на телевизискиот програм-
ски сервис, наведен во точка 1 на оваа Одлука, од теле-
визиското студио на радиодифузерот до седиштето на 
операторот на јавна комуникациска мрежа (со линк со 
користење на радиофреквенции; со коаксијален или оп-
тички кабел без користење на радиофреквенции, и пре-
ку интернет без користење на радиофреквенции), по-
требно е од Агенцијата за електронски комуникации да 
достави соодветен документ во кој ќе биде определен 
начинот на кој ќе се врши дотурот на сигналот. 

Во зависност од начинот на кој ќе се врши дотур на 
сигналот на телевизискиот програмски сервис, наведен 
во точка 1 на оваа Одлука, радиодифузерот ќе биде об-
врзан да плаќа или да не плаќа годишен надоместок 
пресметан според Правилникот за начинот на пресме-
тка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, донесен од страна на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации (Службен весник на РМ, бр. 
02/08). Надоместокот се плаќа на сметка на Агенцијата 
за електронски комуникации за секоја тековна година, 
почнувајќи од датумот на издавањето на Потврда за из-
вршената регистрација со запишување во службената 
евиденција во Агенцијата за електронски комуникации. 

VIII. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренесување телевизиски програмски сервис 
на локално ниво преку јавна комуникациска мрежа (теле-
визија преку кабел), која е наведена во точка 1 на оваа Од-
лука и која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на тргов-
ското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани подато-
ците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната 
дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/2010, 145/2011).  

  IX. Во рамките на процесот на дигитализација на 
терестријалната радиодифузија во Република Македо-
нија, по барање на радиодифузерот, дозволата за еми-
тување телевизиски програмски сервис преку јавна ко-
муникациска мрежа (кабел), може да се трансформира 
во дозвола за емитување телевизиски програмски сер-
вис преку дигитален мултиплекс за истото подрачје за 
кое таа е доделена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. За оваа Одлука писмено да се известат сите учес-
ници на Конкурсот за доделување дозвола за вршење 
радиодифузна дејност (телевизија преку кабел), обја-
вен врз основа на Одлуката за објавување конкурс 
бр.07-83 од 16.03.2011 година (“Службен весник на 
РМ” бр. 34/11), во рок од седум дена од денот на доне-
сувањето на Одлуката. 

XI. Оваа Одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.  

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Во основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност (“Служ-
бен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
6/2010, 145/2011), на првото продолжение на 6-та сед-
ница одржано на 11.03.2009 година, Советот за радио-
дифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доде-
лување дозволи за вршење радиодифузна дејност 
бр.07-83 од 16.03.2011 година (“Службен весник на 
РМ” бр. 34/11). Советот утврди дека во рок беше доста-
вена 1 (една) пријава за доделување дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за емитување и пренос на теле-
визиски програмски сервиси на локално ниво преку 
јавна комуникациска мрежа – кабел, за Гостивар, на ал-
бански  јазик, од подносителот Фатмир Лимани од Ки-
чево.  

Пријавата беше оценувана според критериумите за 
оценување на пријавите утврдени во Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и други услови за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност 
за телевизиски програмски сервис на локално ниво за 
пренос преку јавна комуникациска мрежа – кабел, за 
Гостивар, на албански  јазик. Тие критериуми ги ис-
полни единствениот кандидат Фатмир Лимани од Ки-
чево, на кој му се доделува дозволата.  

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 12-
та јавна седница, одржана на 16.06.2011 год., одлучи 
како во диспозитивот на оваа Одлука. 

 
Одлуката да се достави до:  
- Фатмир Лимани од Кичево, и 
- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-

лика Македонија. 
 
Бр. 07-174                              Совет за радиодифузија 

20 јуни  2011 година                             Претседател, 
   Скопје                           Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Упатство за правно средство: Учесникот на Кон-

курсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна 
дејност (телевизија) преку јавна комуникациска мрежа 
– кабел, објавен врз основа на Одлуката за објавување 
конкурс бр. 07-83 од 16.03.2011 година (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 34/11), доколку е незадоволен од 
Одлуката, има право во рок од 15 дена од денот на до-
бивањето на известувањето и Одлуката да поднесат 
тужба до надлежниот суд. 
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10. 

О Д Л У К А  
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО 

ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЕУ 2011/171/ЗНБП ОД 21 МАРТ 2011 ГОДИНА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/573/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ 

МЕРКИ ПРОТИВ РАКОВОДСТВОТО НА ТРАНСНИСТРИСКИОТ РЕГИОН 
ВО РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 
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     Бр. 51-3202/1            Заменик на претседателот 
14 јуни 2011 година                  на Владата на Република 
         Скопје                  Македонија, 
        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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