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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2151. 
Врз основа на член 9 ставот 4 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/2008, 103/2008, 106/2008, 26/2009, 
83/2009 и 99/2009) Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23 август 2010 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИИ „СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ 

- ОХРИД 
 
1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутот на Универзитетот за информатич-
ки науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - 
Охрид. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    
Бр. 07– 3500/1                          Претседател 

23 август 2010 година        на Собранието на Република 
    Скопје                                    Македонија, 

    Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2152. 
Врз основа на член 82  став 2 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 49/10), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.08.2010 годи-
на, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОВИТЕ НА ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА 
СЕ ВРШАТ КАКО ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЈНОСТИ 
НА СЕМЕЈНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

И НИВНИОТ ОБЕМ 
 

Член 1 
Со оваа уредба поблиску се пропишуваат видовите 

на дејности кои можат да се вршат како дополнителни 
дејности на семејните земјоделски стопанства и нивни-
от обем.    

 
Член 2 

Видови на дејности кои можат да се вршат како до-
полнителни дејности на семејно земјоделско стопанст-
во се: 

 
А. Традиционално производство 
 
а) Преработка на земјоделски производи, мед и 

пчелни производи, лековити билки, шумско овошје, пе-
чурки  и  други шумски плодови 
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б) Месо и месни производи  
в) Млеко и млечни производи 
г) одгледување на птици                                                          
д) инкубација на јајца 
 
ѓ)  Зеленчук  
- преработен и конзервиран компир  
- сокови од зеленчук 
- преработен и конзервиран зеленчук и 
- готвење и на друг начин подготвување на произ-

води од зеленчук   
 
е) Овошје  
- овошни сокови 
- преработено и конзервирано овошје и јаткасто 

овошје 
- готвење и на друг начин подготвување на произ-

води од овошје  
- Растителни и животински масла и масти 
- маргарин и слични хранителни масти  
- Млински и скробни производи 
- пченкарно масло и 
- трици и други млински производи   
 
ж) Сточна храна 
 
з) Друга храна  
- леб 
- свежо пециво и слатки  
- трајно пециво  
- тестенини  
- чај 
- оцет  
- аромати и  
- зачини 
 
ѕ) Пијалоци  
- вино 
- други ферментирани пијалоци и овошни вина  
- ароматизирани вина од свежо грозје  
- дестилати од грозје 
- дестилати од овошје 
- дестилати од житни и индустриски култури и 
- пиво 
     
и) Дрво  
- стругано, рендано или импрегнирано  
- фурнир, лепени, фибер, иверка, панелни и други 

плочи   
- столарски и дрводелски изработки 
- дрвена амбалажа и   
- дрвени брикети 
- деланки и  
- цепаници   
 
Б. Традиционални услуги и продажба на произ-

води и изработки од други фарми  
 
а) Продажба на производи и изработки од околните 

фарми на семејното земјоделско стопанство 
б) На друго место преработени или произведени 

изработки од свои суровини, 
в) Туризам на семејното земјоделско стопанство, 
 
г) Угостителство  
- семејно земјоделско стопанство со сместување  

- семејно земјоделско стопанство со простор за кам-
пување 

- излетничко семејно земјоделско стопанство    
- винарија и 
- бачило 
 
д) Дејност различна од угостителство 
- посета на семејното земјоделско стопанство и не-

говите обележја и фарми во околината  
- приказ на сите активности од основната земјодел-

ска и шумарска дејност 
- приказ на сите активности од останатите типови 

на дополнителна дејност на семејното земјоделско сто-
панство 

- туристички превоз на патници во запрежни коли 
- јавање животни 
- жичари, ски лифтови, елеватори 
- изнајмување спортски реквизити и    
- изнајмување површини за пикник 
 
В. Традиционални занаетчиски дејности 
 
а) Дејност поврзана со традиционални работи на се-

мејното земјоделско стопанство 
-  печење на леб  
- печење на македонски колачи и пецива и  
- подготовка на тестенини 
 
б) домашни занаетчиски и традиционални произво-

ди 
- грнчарија 
- керамика  
- плетење 
- ткаење 
- рачно плетење  
- изработка на плетени везови  
- домашна галантерија од суво дрво и одржување на 

стара галантерија од суво дрво   
- свеќарство  
- уникатни модерни дизајни од кожа и делови од 

кожа 
- седларство  
- изработка на налани 
- изработување на уметнички ковачки производи   
- изработка на домашни дрводелски производи  
- домашна столарија 
- резбарство  
- изработка на украси  
- производи од слама 
- уникатно цртање на текстил 
- уникатно шиење и кроење за посебни намени 
- предмети од сушено цвеќе и други растенија 
- производство на вештачко  и полувештачко цвеќе 
- казанџиство 
- варџилница 
- уникатно каменарство 
- јажарство 
- изработка на камшици 
- изработка на седла и самари 
- изработка на маски 
- изработка на декоративни и украсни предмети 
- дупликати на авторизирани производи 
- современо дизајнирани, честопати и сложено из-

работени производи, составени од различни материјали 
- дупликат на производи од нашето наследство 
- уникатни стакларски авторски производи 
- уметнички производи од кристал 
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- јагленарство 
- производство на гасена и негасена вар 
- рачно цртање на различни предмети 
- современо излагање на производи од нашето нас-

ледство 
- декоративно обликување на тесто и други нови 

материјали 
- рачна изработка на играчки и кукли и 
- уникатно уметничко леење на метал (леарство)  
 
в) покривки од слама, шиндра и шкрилец 
г) изработка на слама за покривки 
д)  изработка на шолји 
ѓ) кршење на камен; 
е) традиционално производство на билки и миру-

дии и 
з) потковување на коњи и други видови домашни 

животни со ковачница 
 
Г. Производство и продажба на енергија од об-

новливи извори 
 
а) Стопанисување и продажба на енергија од обнов-

ливи извори  
- дрвна биомаса   
- ѓубрива и ѓубрење 
- извор на вода 
- извор на ветер и 
- соларен извор 
 
Д. Услуги со земјоделска и шумарска механиза-

ција, опрема, алати и животни                           
 
а) Услуги со земјоделска механизација 
- работа со трактори и други машини на фарма 
- одржување на патиштата и чистење на снег 
- одржување на зеленило и 
- превоз на млеко со трактор. 
 
б) Услуги со шумарска механизација  
- сеча на дрва 
- транспорт на стебла и дрва  од шума и 
- дрва за огрев, деланки 
 
в) Работа со животни   
 
г) Услуги од опрема за  
- сеча на дрва 
- производство на дрвени брикети 
- гмечење 
- мелење 
- сушење 
- пакување 
- преработка на месо и 
- преработка на млеко. 
 
д) Закуп на  
- земјоделска механизација 
- земјоделска опрема 
- шумарска механизација 
- шумарска опрема и 
- домашни животни 
 
Ѓ. Собирање и компостирање на отпадни орган-

ски материи 
- лисја  
- гранки 

- плодови 
- отпадоци од преработки од дрвна маса и 
- отпадоци од преработки од овошје, зеленчук, 

грозје, поледелски и индустриски култури                                       
 
Е. Одгледување и преработка на слатководни 

видови риби, жаби и ракови  
 
а) аквакултура (риби, жаби и ракови) и 
б) преработка на риби, жаби и ракови 
 
Ж. Одгледување на цвеќе  
 
З. Алтернативно земјоделско производство 
 
а) градинарство 
- зеленчук и 
- украсни растенија 
 
б) овоштарство 
в) печуркарство   
г) маслинарство 
д) производство на консумни јајца и подмладок од 

алтернативни видови на живина                                                                    
ѓ) одгледување на дивеч 
е) производство на консумни јајца и подмладок од 

алтернативни видови на живина                                                                    
ж) производство  на полжави                                          
з) одгледување на животни  за производство на крз-

но (чинчили и нутрии) и 
ѕ) одгледување на куникули 
и) одгледување на положави  
ј)производство  на ноеви и 
к) одгледување на биволи 
 
Ѕ. Пчеларство                                            
а) одгледување на матици 
б) одгледување на роеви  и                         
в) производство на мед, полен, прополис и млеч                                  
 

Член 3 
(1) Дополнителна  дејност  на семејно земјоделско 

стопанство може да се врши во максимален обем, која 
по полнолетен член на семејство не треба да надмине 
1,5 пати од просечната бруто плата по вработен во Ре-
публика Македонија за изминатата  календарска годи-
на, односно три просечни плати по вработен во подрач-
јата со ограничени можности за земјоделско произ-
водство во Република Македонија. 

(2) На семејното земјоделско стопанство можат 
истовремено да се вршат неколку видови на дополни-
телни дејности доколку за тоа постојат услови кои се 
утврдени во ставот 1 од овој член, а не влијаат негатив-
но на безбедноста на храна, здравјето на луѓето и жи-
вотната средина.                                                                                             

 
Член 4 

(1) Во максималниот обем на вршење на дополни-
телна дејност од член 3 на оваа уредба треба:                                             

- за дополнителна дејност производство на вино, да 
се обезбеди најмалку 30% сопствена суровина намене-
та за краен потрошувач 

 - за дополнителна дејност производство на пиво да 
се обезбеди најмалку 30% сопствена суровина намене-
та за краен потрошувач                                               
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- за дополнителна туристичка дејност на семејно 
земјоделско стопанство -  да се обезбеди најмалку 20% 
суровини од сопствено производство, а најмногу 40%  
суровини  од други семејни земјоделски стопанства 

 - за дополнителна дејност  преработка на храна од 
растително  потекло  семејното земјоделско стопанство 
да има најмалку 30% сопствени суровини, а остатокот  
да се обезбеди од други семејни земјоделски стопанс-
тва                                      

- за дополнителна дејност  преработка на храна од 
животинско потекло да се обезбеди најмалку 50% 
сопствена суровина а која е наменета за крајните по-
трошувачи 

 - за дополнителна дејност продажба на производи 
изработени на семејното земјоделско стопанство, вред-
носта на продажбата на производите изработени на се-
мејното земјоделско стопанство да биде најмалку 30% 
од вкупната вредност на продажбата на семејното зем-
јоделско стопанство 

 - за дополнителна дејност преработка на други 
шумски производи и  плодови на семејно земјоделско 
стопанство, суровини од сопствено производство да се 
обезбедат најмалку 20% од потребните суровини 

 - дополнителна дејност одгледување и преработка 
на аквакултурата да се обезбеди со дозвола за аквакул-
тура. 

(2) Кога има 30% неуспех на реколтата поради при-
родни елементарни непогоди или појава на болести 
или штетници во тој случај се зема во предвид 50% од 
наведените вредности во став 1 во втората,  третата, че-
твртата и петтата алинеја од овој член. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 51-4353/1                      Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република 
    Скопје                           Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

2153. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 
47/10), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопс-
твеност, Неготино на седницата одржана на 13.06.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ТЕЦ НЕГО-
ТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2009  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, 

финансиските извештаи и Годишниот извештај за ра-
ботењето на АД ТЕЦ Неготино, во државна  сопстве-
ност, за 2009 година бр.02-129/26 од 25.02.2010 година, 
усвоени од Управниот одбор на АД ТЕЦ Неготино, во 
државна сопственост, на седницата одржана на 
25.02.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-2938/1                      Претседател на Владата   

13 јуни 2010 година               на Република Македонија, 
   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2154. 

Врз основа на член 82 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 2/2006 и  57/2010), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИ-
ТЕ И ВОСПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Државна комисија за вр-

шење на надзор во казнено поправните и воспитно по-
правните установи во Република Македонија  (во ната-
мошниот текст: Државна комисија). 

 
Член 2 

Државната комисија има задача со повремени посе-
ти на казнено поправните и воспитно поправните уста-
нови да ги согледува состојбите во однос на примена 
на законот и другите прописи и правила за извршување 
на санкциите, третманот на осудените лица, условите 
во кои живеат и работат и да спроведуваат анкета за 
положбата и правата на осудените лица. 

 Државната комисија за утврдените состојби соста-
вува записник со соодветни предлози и мерки и опре-
делува рок за отстранување на неправилностите. 

Записникот од ставот 1 на овој член Државната ко-
мисија го доставува до Владата на на Република Маке-
донија, Управата за извршување на санкциите и судот 
надлежен за извршување на санкциите. 

 
Член 3 

Членови на Државната комисија за вршење на над-
зор во казнено поправните и воспитно поправните 
установи во Република Македонија се од редот на су-
дии, пенолошки, социјални и просветни работници, 
Министерството за правда, Министерството за здрав-
ство, Министерството за труд и социјална политика, 
Министерството за економија и од научни и стручни 
работници, за време од 5 години, во следниот состав: 

1. Фатон Пачуку, судија - Врховен суд на Републи-
ка Македонија; 

2. Марјанчо Тодоровски, државен секретар - Мини-
стерство за труд и социјална политика; 

3. Вера Менковска, раководител на сектор - Држа-
вен санитарен и здравствен инспекторат, Министерс-
тво за здравство; 

4. Катерина Костеска, државен секретар - Мини-
стерство за економија  и 

5. Билјана Бришкоска–Бошковски, државен секре-
тар - Министерство за правда. 

Државната комисија од своите членови избира пре-
тседател и негов заменик. 
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Член 4 
Државната комисија еднаш годишно за својата ра-

бота ја известува Владата на Република Македонија  и 
јавноста. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 51-2995/1                      Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република 
    Скопје                            Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

2155. 
Врз основа на член 383, став 1 алинеја 1 и член 418 

од Законот за трговски друштва („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 
42/10 и 48/10) и член 14 став 1 алинеја 1 и член 41 од 
Статутот на Акционерското друштво за аеродромски 
услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, во држав-
на сопственост бр.19-7554/2-07 од 28.02.2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/08), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на Акционерското друштво, на седницата 
одржана на 17.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРС-
КОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 
„АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво за аеро-

дромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, 
во државна сопственост бр.19-7554/2-07 од 28.02.2008 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 35/08) членот 4 се менува и гласи: 

„Седиште на Друштвото е на улица „Вељко Влахо-
виќ“ бр.11, општина Центар“. 

 
Член 2 

Во членот 17 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со друштвото управува управен одбор кој се со-

стои од три члена“. 
 

Член 3 
Се задолжува Надзорниот одбор на АД „АЕРОД-

РОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје да подготви пре-
чистен текст на Статутот на Акционерското друштво за 
аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИ-
ЈА“, во државна сопственост. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 51-3179/1                   Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2156. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 2, глава 2 од 
Програмата за статистички истражувања за периодот 
2008-2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 11/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 27.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИ-
РАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 255 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UN/ECE, А ВО ВРСКА  
СО ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ГЛАВНИТЕ 

МЕЃУНАРОДНИ Е-ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука Државниот завод за статистика во со-

работка со Министерството за транспорт и врски, Јавно-
то претпријатие МЖ-Инфраструктура и Македонски же-
лезници - АД Транспорт, се задолжуваат да обезбедат 
податоци за густината на сообраќајот на железничките 
пруги, податоци за бројот на возови, поминати возни ки-
лометри и податоци за инфраструктурата на меѓународ-
ните Е-железници во Република Македонија. 

Препораките на Секретаријатот на UN/ECE да се 
имплементираат и при мерењето на перформансите на 
возовите во склоп на железничката мрежа изразена 
преку поминатите километри на возовите земени од 
различни категории на возови. 

 
Член 2 

При обработката на податоците Државниот завод за 
статистика и другите учесници треба да ги имаат во 
предвид и препораките на Секретаријатот на UN/ECE 
(според Резолуцијата 255). 

 
Член 3 

Државниот завод за статистика треба до 30 јуни 
2011 година да ги достави податоците од Пописот на 
Е-железничкиот сообраќај до Секретаријатот на 
UN/ECE заедно со Извештајот усвоен од Владата на 
Република Македонија.  

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-3842/1                Претседател на Владата 
27 јули 2010 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2157. 

Врз основа на  член 52 став 2 алинеи 2,  5 и 6 од За-
конот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО 
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА МАКЕДОНСКИОТ 
НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА СПОМЕНИЦИ  

И МЕСТА-ИКОМОС 
 

Член 1 
Недвижната ствар, административен простор, лоци-

ран на КП 9106, во КО Скопје-Центар, евидентиран во 
Имотен лист бр. 9314, викано место Подгорје згр. 2, пл. 
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014, ск. 078, со адреса на ул. „Покриена Чаршија” бр. 37 
Б, локал 13 - Безистен, Стара Скопска чаршија, со вкуп-
на површина од 55 м2, сопственост на Република Маке-
донија, се дава во закуп со непосредна спогодба на Ма-
кедонскиот национален комитет за споменици и места-
ИКОМОС, со услов за намена за користење на недвиж-
ната ствар од здруженија на граѓани и фондации за ос-
тварување на непрофитни дејности во полето на зашти-
тата на културното наследство на национално и меѓуна-
родно ниво, од интерес за Република Македонија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
во закуп на Македонскиот национален комитет за спо-
меници и места-ИКОМОС за период од шест години 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со ме-
сечна закупнина од едно евро за метар квадратен, прес-
метан во денарска противвредност, според средниот 
курс на Народна Банка на Република Македонија, сме-
тано на денот на исплатата. 

 
Член 3 

Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука, со закупнина во висина определена во 
член 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Министерс-
твото за култура и Македонскиот национален комитет 
за споменици и места-ИКОМОС, во рок од 15 дена од 
денот на влегувањето на сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 Бр.51-4260/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република   
      Скопје                                     Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

2158. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.08.2010 донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДДЕЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
ЗА КОИ Е ПОТРЕБЕН УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 
НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишуваат одделните земјо-

делски производи за кои е потребен упис во Регистарот 
на увозници на одделни земјоделски производи.  

 
Член 2 

Земјоделски производи за кои е потребен упис во 
Регистарот на увозници на одделни земјоделски произ-
води се меркантилна пченица и брашно од пченица. 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-4352/1                      Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република   
      Скопје                                       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2159. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
31.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУ-
ДИИ ВО СТРАНСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПРАВО-
ТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ЗА 

АКАДЕМСКАТА 2010/2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во „Одлуката за доделување средства за постдип-

ломски студии во странство од областа на правото, 
економијата и политиките на ЕУ за академската 
2010/2011 година“ („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 67/2010 и 74/2010) во член 1, во ставот 1 
износот од „8.000.000,00“ се менува со износот 
„7.000.000,00“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
      Бр. 51-4409/1                Заменик на претседателот 
31 јули 2010 година                на Владата на Република 

     Скопје                                Македонија, 
   д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
2160. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРА-
ЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖ-
БОВНА АКТИВНОСТ ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 
 
1. Во Одлуката за испраќање на единица на Армијата 

на Република Македонија за учество во вежбовна актив-
ност во Сојузна Република Германија „COMBINED 
ENDEAVOUR“ („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.46/10), точката 1 се менува и гласи: 

„1. За учество во вежбовната активност „COMBINED 
ENDEAVOUR“ (во натамошниот текст: вежбовна актив-
ност), која ќе се одржи во Графенвор, Сојузна Република 
Германија и Констанца, Романија, во приодот од 30 
август до 17 септември 2010 година, се испраќа единица 
на Армијата на Република Македонија во состав од 28 
припадници на постојаниот состав на Армијата од кои 21 
припадник на АРМ ќе учествува во вежбата која ќе се 
одржи во СР Германија и седум припадници ќе учеству-
ваат во вежбата која ќе се одржи во Романија.“ 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

  
 Бр. 51-4448/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република   
      Скопје                                       Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2161. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТ-
ВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „LOGEX 10” ВО 

СР ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „LOGEX 10” 

(во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се 
одржи во Оберамергау, Сојузна Република Германија, 
во првата половина на септември 2010 година, се ис-
праќа 1 (еден) припадник на постојаниот состав на Ар-
мијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесникот во вежбовната 
активност ги обезбедуваат Соединетите Американски 
Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а 
финансиските трошоци за дневници на учесникот во 
вежбовната активност се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесникот во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр.51-4528/1                      Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република   
      Скопје                                     Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

2162. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот од Ре-

публика Македонија, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 
за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седница одржана на ден 17.08.2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИТАЛИЈАН-
СКАТА РЕПУБЛИКА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРИ 

 
1. Се отповикува Џудита Илеана Нити од местото 

Почесен конзул на Република Македонија во Италијан-
ската Република, со седиште во Бари. 

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

 
   Бр. 99/2                          Заменик на претседателот 

17 август 2010 година            на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2163. 
Врз основа на член 99 став 7 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
99/09 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.08.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ  
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изградба и одржување 

на станбениот простор во сопственост на Република 
Македонија за 2010 година (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 8/2010, 36/2010, 50/2010 и 
57/2010), во Првиот дел ОПШТИ ОДРЕДБИ, во под-
насловот Посебни цели на програмата, ставот 4 се ме-
нува  и гласи:  

,,Становите наменети за продажба во новопредви-
дените објекти за изградба, во целост ќе се финансира 
од продажба на станбениот и деловен простор во из-
градба. Продажбата на целокупниот проектиран про-
стор ќе се врши со 100% плаќање од пазарната продаж-
на цена и во постапка определена со акт на Управниот 
Одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија". 

2. Во Вториот дел ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И 
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ТЕКОТ НА 2010 ГОДИНА,  
ГЛАВА I ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ, во точката I.6 
Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Влада 
на Република Македонија во табелата за објектот катни 
гаражи во Скопје текстот во колона 2 се менува и гла-
си:  

,,Изградба на катни гаражи во Скопје на градежни-
те парцели 5.12, 5.13 и 6.7 од планот Мал ринг и 9.13 
од планот на Голем ринг". 

Во ГЛАВА II ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО 
ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И 
СРЕДСТВАТА,  во точката II.6  Финансиски показате-
ли за довршување на објекти по Одлуки на Владата на 
Република Македонија   ставот 4 се менува и гласи: 

„За изградба на катни гаражи во Скопје на градеж-
ните парцели 5.12, 5.13 и 6.7 од планот Мал ринг и 9.13 
од планот на Голем ринг, за 2010 година предвидени се 
да се потрошат 90.000.000,00 денари од кои 26.000.000 
денари за подготвителни работи за четирите катни га-
ражи и 64.000.000 денари за почеток со изградба на 
катната гаража на парцела 9.13 Голем ринг во Скопје, а 
ќе се обезбедат од предвидените извори на финансира-
ње во Глава III од оваа програма". 

3. Прилогот бр. 6 се заменува со нов Прилог бр.6 
кој е составен дел на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,,Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
 Бр.51-4153/1                     Заменик на претседателот 

17 август 2010 година             на Владата на Република   
      Скопје                                     Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 22 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 17.08.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ  
ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ ЗА 

2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 

за 2010 година, раздел 04010 – Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор , програма 2, потпро-
грама 21 – Промоција на меѓуетнички односи, ставка 463 – трансфери до невладини организации кои се наме-
нети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, со цел за промовирање на меѓу-
етнички односи, во вкупен износ од 12.000.000 денари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за финансирање на програмски активности на 
здруженија и фондации, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. За реализација на оваа програма е задолжен Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор. 
4. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, во рок од 30 де-

на по завршувањето на своите програмски активности е потребно да достават извештај за начинот на користе-
ње на средствата до Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и тоа најдоцна до 30 јуни 2011 го-
дина. 

5. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор ќе достави извештај за реализација на Програма-
та до Владата на Република Македонија, со финансиски показатели и образложение на постигнатите резулта-
ти.  

6. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 Бр. 51-4960/1                                       Заменик на претседателот 

17 август 2010 година                                     на Владата на Република   
      Скопје                                                      Македонија, 

     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2164. 
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2165. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27.07.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски напревари“ се 
издава на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ПЛЕЈ-ИН ДООЕЛ Штип, за време од 3 (три) години. 

2, Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 
бр. бб, ТЦ-Блок Б, Кочани. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
     Бр. 51-3992/1                       Претседател на Владата 
27 јули 2010 година               на Република Македонија,  

  Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

2166. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27.07.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, 
ТУРИЗАМ И УСЛУГИ „МАКОТЕН“ ДООЕЛ ГЕ-
ВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КА-
ЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМП-
ЛЕКС „ФЛАМИНГО“ ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН  

ПРЕМИН БОГОРОДИЦА 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4786/1 од 22.12.2005 

година, издадена на Друштвото за угостителство, тури-
зам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија, за постоја-
но приредување на посебни игри на среќа во играчница 
(казино), во точката 3 бројот „424“ се заменува со бро-
јот „490“, бројот „2“ се заменува со бројот „1“ и бројот 
„14“ се заменува со бројот „16“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

 
     Бр. 51-3993/1                       Претседател на Владата 
27 јули 2010 година               на Република Македонија,  

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

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2167. 
Врз основа на член 145 од Законот за странците 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 35/06, 
66/07, 117/08 и 92/09), министерот за внатрешни рабо-
ти, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА СТРАНЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за странците („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 27/08, 6/09, 134/09 и 80/10), 
обрасците бр. 1, 5, 13-а и 13-б се заменуваат со нови 
обрасци бр.1, 5, 13-а и 13-б кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 141-60146/1                           Министер 
17 август 2010 година            за внатрешни работи, 

     Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2168. 
Врз основа на член 23 став 5  од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА  ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА НА РАСТЕ-
НИЈА, РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА МЕСТА НА ВЛЕЗ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА∗ 
    

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката  за вршење на фитосанитарна инспекција на расте-
нија, растителните производи и други објекти и пред-
мети  на места на влез во Република Македонија (во 
натамошниот текст: пратки).  

 
Член 2 

Фитосанитарната инспекција на местото на влез во 
Република Македонија или во негова непосредна бли-
зина, определени за вршење на фитосанитарна инспек-
ција, фитосанитарниот инспектор ја врши во -  соодвет-
ни простории, со примена на соодветна апаратура и 
опрема за вршење на административни процедури и за 
проверка на документација, проверка на идентитет и 
проверка на здравствена состојба на растенијата. 

Проверката на здравствената состојба на растенија-
та  се врши со земање и испитување на мостри/приме-
роци кои фитосанитарниот инспектор ги доставува до 
овластена лабораторија, која врши лабораториски те-
стови на растенијата, растителните производи и други-
те објекти и предмети на примероците/мострите за 
утврдување присуство на штетни организми или дијаг-
ностицирање и детерминирање на истите како и биоло-
шко тестирање, испитување на физичко-хемиските 
својства на производите и анализа на семенскиот и са-
дениот материјал. 

Фитосанитарниот инспектор ја врши инспекцијата 
постапувајќи според Прирачникот за определување на 
насоките за инспекција, препораките на Европската 
унија за фитосанитарни инспекции, и користи збирки 
на прописи, програми и соодветни подзаконски акти од 
областа на здравјето на растенијата. 

Доколку  при  вршењето на фитосанитарната инс-
пекција фитосанитарниот инспектор се посомнева на 
присуство на штетен организам, применува инструк-
ции за соодветна постапка за осигурување на безбедно-
ста на примероците кога се движат до и во лаборатори-
јата утврдени во Прирачникот  за здравјето на растени-
јата. 

 Доколку постои  опасност од ризик по здравјето на 
растенијата или било кои промени во количина/ волу-
мен на растенијата, растителните производи и други 
објекти и предмети за пратките кои се официјално сто-
пирани и задржани  поради сомневање за присуство на 
штетен организам, треба да се имаат во предвид  резул-
татите од дијагностичките испитувања од овластената 
лабораторија за превземање на соодветни фитосанитар-
ни мерки oд страна на фитосанитарниот инспектор. 

 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одребите од Директи-
вата на  Комисијата бр.98/22/ЕЗ која се однесува на минимум усло-
ви за спроведување на проверка на здравјето на растенија во Заед-
ницата, на инспекциските служби поинакви отколку тие на местата 
на дестинација на растенија, растителни производи и други објекти 
кои доаѓаат од трети земји, број 31998L0022. 

Член 3 
Фитосанитарниот инспектор за ист вид на пратки 

врши инспекциски надзор на ист начин.  
Увозниците, превозниците, транспортерите или 

нивните претставници  кои увезуваат пратки во Репуб-
лика Македонија при инспекција на превозните средс-
тва и на пратките, треба да овозможат непречен при-
стап до било кој дел од пратката, да обезбедат персо-
нал за отварање на превозното средство и соодветен 
пристап до сите делови од пратката. 

Во случај да  постои  ризик по здравјето на растени-
јата во земјата или во случај на било какви промени во 
бројот на пратките кои треба  да бидат предмет на фи-
тосанитарна инспекција, фитосанитарниот инспектор 
треба да го врши инспекцискиот надзор во пократок 
временски период и согласно ново настанатите услови 
и потреби заради отстранувањето на ризикот по здрав-
јето на растенијата.  

   
Член 4 

Фитосанитарниот инспектор врши фитосанитарна 
инспекција  на отворен простор со осветлување од (500 
Lux) и  на обележан паркинг простор и платформа со 
покрив за вршење на инспекција. 

При вршење на фитосанитарна инспекција на место 
на влез на железница, пратката треба да биде поставена 
на посебна линија за инспекција или на платформа за 
вршење на инспекција, и пред инспекцијата возовите 
треба да бидат заштитени со заштитни катанци (сопи-
рачи) и високонапонската мрежа треба да биде исклу-
чена. 

Фитосанитарниот инспектор инспекцијата  на воз-
душните пратки и пратките по пошта ги врши на  соод-
ветно место за складирање под царински надзор. 

Фитосанитарната инспекција на пратките на патник 
кој е индивидуален поединец се вршат на граничен 
премин, а  пратките во контејнери се прегледуваат на 
местото на влез или на посебен терминал за контејне-
ри, каде контејнерите може да бидат отворени. 
 

Член 5 
Фитосанитарниот инспектор врши фитосанитарна 

инспекција во затворено место под осветлување од 
(500 Lux). 

Фитосаниот инспектор од став 1 од овој член , фи-
тосанитарна инспекција ја врши преку  визуелни прег-
леди и по земањето и подготовката на официјалните 
мострите ги испраќа до овластена лабораторија. Мо-
стрите/примероците пред да се достават во лаборатори-
јата се затварат, пакуваат и на истите се става печат 
или жиг за  заштита на примероците. 

Во случај на карантин на пратки фитосанитарниот 
инспектор треба да изврши дезинфекција на простори-
ите и опремата користени за проверка на здравјето на 
растенијата.  

Во случај на карантин на пратки кои се наоѓаат во 
превозното средство фитосанитарниот инспектор исти-
те ги упатува да се складираат или дислоцираат на со-
одветно место кое е под надзор или кога тоа е неопход-
но да се уништат или се спроведува друг соодветен 
третман на сите или на  дел од задржаната пратка. 
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При вршење на фитосанитарна инспекција фитоса-
нитарниот инспектор користи: фотокопир, скенер, 
принтер, факс и соодветен комуникациски систем кој  
овозможува брзо поврзување со другите места на влез, 
со Државниот инспекторат за  земјоделство,  Фитоса-
нитарната управата, Управа за семе и саден материјал, 
Државната фитосанитарна лабораторија и со други ин-
ституции кои се надлежни за здравјето на растенијата, 
царинските служби,  Комисијата на Европската Унија 
и со Земјите членки на Европската Унија. 

 
Член 6 

Одредбите од член 2 став 3 од овој правилник во 
врска со пристапот до најновите препораки на Европ-
ската Унија во поглед на инспекциите ќе почнат да се 
применуваат по пристапување на Република  Македо-
нија  во Европската Унија. 

                                          
Член 7 

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

 
  Бр. 17-55/6 

3 август 2010 година                             Министер,                                                                         
   Скопје                                   Љупчо Димовски, с.р. 

____________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

2169. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по барањето на Охридска Банка АД 
Охрид број 0204-4037/2 од 05.08.2010 година, на сед-
ницата одржана на ден 11.08.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Охридска Банка АД Охрид се дава одобрение 

за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат 
на приватна понуда - единаесетта емисија на 116.037  
обични акции  во износ од 307.498.050 денари, соглас-
но Одлуката СО бр. 0201-3946/3 од 23.07.2010 година 
за издавање на обични акции на Охридска Банка АД 
Охрид на институционален инвеститор по пат на при-
ватна понуда-единаесетта емисија, донесена од Собра-
нието на акционери на Банката. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката СО бр. 0201-3946/3 
од 23.07.2010 година за издавање на обични акции на 
Охридска Банка АД Охрид на институционален инве-
ститор по пат на приватна понуда-единаесетта емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   УП 1 Број 07-119        Комисија за хартии од вредност  
11 август 2010 година        на Република Македонија 
          Скопје                                Претседател,  

                               Марина Наќева Кавракова, с.р. 
___________ 

2170. 
Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1 и 

член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на 
РМ, на седницата одржана на ден 30.06.2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај  Ветекс АД Ве-

лес, друштво со посебни обврски за известување во 
смисла на член 158 став 3 и член 160 став 1 од Законот 
за хартии од вредност, заради ненавремено доставува-
ње до Комисијата за хартии од вредност на РМ и  нена-
времено објавување на ценовно чувствителна инфор-
мација во врска со заснована хипотека од прв ред врз 
недвижниот имот, деловни објекти  сопственост на Ве-
текс АД Велес во корист  на НЛБ Тутунска банка АД 
Скопје, заради обезбедување на побарување од  
200.000,00 евра  и заснован залог  врз подвижен имот, 
деловна опрема и заснована хипотека врз недвижен 
имот, производни погони со магацински простор, сопс-
твеност на Друштвото во корист на Комерцијална бан-
ка АД Скопје, заради обезбедување на побарување од 
568.500,00 евра. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Ветекс АД Велес, друштво со посебни обвр-
ски за известување, му се изрекува мерка јавно обело-
денување на информациите за неправилностите и неза-
конитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение во „Службен весник на РМ” и на 
веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по 
неговата конечност. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

 
    Бр. УП 1-08-71        Комисија за хартии од вредност 
30 јуни 2010 година         на Република Македонија 

  Скопје                          Претседател, 
       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2171. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 101 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/05, 25/07, 7/2008 и 57/2010) постапувајќи 
по Барањето на Брокерската куќа Нови Триглав АД 
Скопје од 02.07.2010 година, на седницата одржана на 
ден 11.08.2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Марјан По-

повски, дипломиран економист, за директор на Брокер-
ската куќа Нови Триглав АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Марјан Поповски 
за директор на Брокерската куќа Нови Триглав АД 
Скопје се дава за период од (4) четири години.   

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. УП 1-08-80        Комисија за хартии од вредност 
11 август 2010 година        на Република Македонија 

    Скопје                           Претседател, 
       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2172. 

Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1 и 
член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија, на седницата одржана на ден 
14.07.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај АД Фабрика за 

кабли Неготино од Неготино, друштво со посебни об-
врски за известување во смисла на член 158 став 3 и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, зара-
ди недоставување до Комисијата за хартии од вредност 
и  необјавување на ценовно чувствителна информација 
во врска со заснован залог врз подвижен имот, сопстве-
ност на заложниот должник АД Фабрика за кабли Не-
готино од Неготино кај заложниот доверител Мини-
стерство за финансии, УЈП Скопје, објавена во „Служ-
бен весник на РМ“ бр.34 од 01.03.2010 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на АД Фабрика за кабли Неготино од Неготино, 
друштво со посебни обврски за известување, му се 
изрекува мерка јавно обелоденување на информациите 
за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објаву-
вање на ова решение  во „Службен весник на РМ” и на 
веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по 
неговата конечност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

 
    Бр. УП 1-08-84        Комисија за хартии од вредност 
14 јули 2010 година         на Република Македонија 

  Скопје                            Претседател, 
       Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
2173. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за инвести-
циски фондови („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 12/2009), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КД Фондови АД Скопје број 03-060/1 од 19.07.2010 го-
дина, Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 11.08.2010 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се дава согласност на Друштвото за управува-

ње со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје 
за пренос на работите во врска со воспоставување и 
одржување на односи со вложувачите на трети лица на 
правното лице СИНЕРГИЈА ПЛУС ДОО Скопје, со се-
диште на улица „Ленинова“ број 64 А/2, заради  неис-
полнување на кадровската, техничката и организацио-
на оспособеност на СИНЕРГИЈА ПЛУС ДОО Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. УП 1-08-118         Комисија за хартии од вредност 
11 август 2010 година        на Република Македонија 

  Скопје                           Претседател, 
       Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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