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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3271. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за труд и социјална политика, бр. 
07-2446/3 од 27.9.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 51-5560/1                     Заменик на претседателот 

22 октомври 2011 година        на Владата на Република 
           Скопје       Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3272. 

Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското 
земјиште  („Службен весник на Република Македони-
ја” бр.135/2007 и 18/2011) Владата на Република  Ма-
кедонија, на седницата одржана  на 22.10.2011 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА OБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б-1 “МАЛИ 
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ“ КО  

ДОЛНА БЕЛИЦА, OПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава  согласност  за  трајна  пре-

намена на земјоделско  во  градежно земјиште, за доне-
сување Локална урбанистичка планска документација 

за  изградба на oбјекти со намена Б-1 “Мали комерци-
јални и деловни единици“ КО Долна Белица, општина 
Струга. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена е со следните катастарски индика-
ции: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа  одлука  влегува  во  сила наредниот ден од  

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

 
Бр. 51-5987/1                      Заменик на претседателот 

22 октомври 2011 година        на Владата на Република 
           Скопје         Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3273. 

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за дано-
кот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 44/1999, 86/1999, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/2010, 102/2010, 
24/2011 и 135/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата  одржана  на 25.10.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУ-
ГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАП-
КА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Одлуката за определување на добрата и услуги-
те кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија" број 102/2006, 116/2007, 126/2007, 
145/2008 и 41/2011) во членот 2 став 1 по  точка 10, се 
додава нова точка 11 која гласи:  

-”11. Сурово масло за производство на храна за чо-
вечка исхрана, распоредено во следниве тарифни брое-
ви од Царинската  тарифа: 
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Во ставот 2 точка 3. точката на крајот се заменува со сврзикот “и” и се додава нова точка 4. која гласи:  
“4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите 

видови на комерцијални угостителски објекти. 
Под угостителски објекти се подразбираат угостителските објекти за сместување утврдени со Законот за 

угостителската дејност. 
Услугата полн пансион опфаќа сместување (ноќевање) и три оброка (појадок, ручек и вечера), а полупан-

сионот опфаќа сместување (ноќевање) со појадок и еден од останатите оброци.” 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија".  
 
Бр. 51-6255/1                                      Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година                       на Владата на Република 
         Скопје                      Македонија, 
                                                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3274. 
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за категоризација на државни-

те патишта, бр. 51-4327/1 од 20.9.2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
133/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА  
НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

 
Во член 1 на Oдлуката табелите се заменуваат со корeгирани табели. 
 
Бр. 51-4327/2   

27 октомври 2011 година                          Од Владата на Република 
     Скопје                                                        Македонија 
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3275. 
Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 154/2010, 23/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22.10.2011 година,  донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА  

I. Во Годишната програма за изградба, реконструк-
ција, одржување и заштита на државните патишта во 
Република Македонија за 2011 година  („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 08/11 и 46/11), во 
делот II. ПРИХОДИ, во точка 1. Трансфер од Централ-
ниот Буџет (делот од акцизата од деривати од нафта), 
износот: “2.135.484.000” се заменува со износот: 
“2.035.484.000”. 

Во точка 5. Странски кредити, потточка 5.1, изно-
сот: “950.000.000” се заменува со износот: 
“1.030.000.000”. 

Во потточка 5.2. износот: “533.416.000” се заменува 
со износот: “453.416.000”. 

II. Во дел III. РАСХОДИ, износот: “5.728.900.000” 
се замeнува со износот: “5.628.900.000”. 

Во пододделот  III.1. Потпрограма 10 АДМИНИСТ-
РАЦИЈА, износот: “58.400.000” се заменува со изно-
сот: “53.400.000”. 

Во точка 1. Плати, наемнини и  надоместоци, изно-
сот: “35.000.000” се заменува со износот: “30.000.000”. 

Во пододделот  III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, износот: 
“4.226.431.000” се заменува со износот:  
“4.032.348.000”. 

Во точка 1. Инвестиции од странски кредити,  пот-
точка 1.2. износот: “600.000.000” се заменува со изно-
сот: “680.000.000”. 

Во потточка 1.3. износот: “533.416.000“ се заменува 
со износот: “453.416.000“ 

Во точка 2. Сопствено учество во инвестиции со 
странски кредити, потточка 2.2. износот: “108.000.000” 
се заменува со износот: “122.400.000”. 

Во потточка 2.3. износот: “96.015.000” се заменува 
со износот: “81.615.000”.                          

Во точка 3. Инвестиции со сопствени средства, из-
носот: “1.056.000.000” се заменува со износот: 
“826.917.000”. 

Во потточка 3.2. износот: “356.000.000” се заменува 
со износот: “296.700.000”. 

Во потточка 3.3. износот: “213.000.000” се заменува 
со износот: “133.000.000”. 

Во потточка 3.5. износот: “97.000.000” се заменува 
со износот: “57.000.000”. 

Потточките 3.7 и 3.9. се бришат. 
Во потточка 3.10. износот: “5.000.000” се заменува 

со износот: “217.000”. 
Потточките 3.11. и 3.12. се бришат. 
Во точка 6. Расходи за студии, проектирање, над-

зор, провизии, материјални и други трошоци, износот: 
“450.000.000“ се заменува со износот: “485.000.000“     
  

Во потточка 6.1. износот: “330.000.000“ се заменува 
со износот:  “365.000.000“                                                                    

Во пододделот III.3. Потпрограма 20 ПАТИШТА, 
износот: “1.444.069.000” се заменува со износот:  
“1.543.152.000”. 

Во точка 7. Експропријација, износот: “80.000.000” 
се заменува со износот: “100.000.000” 

Во точка 8. Расходи за материјални и други трошо-
ци,  износот: “40.000.000” се заменува со износот: 
“60.123.000” 

Во точка 10. Отплата на кредити, износот: 
“923.650.000” се заменува со износот: “977.610.000” 

Во потточка 10.1.  износот: “701.470.000” се заме-
нува со износот: “736.770.000”. 

Во потточка 10.2.  износот: “222.180.000” се заме-
нува со износот: “240.840.000”. 

Во точка 11. Пренесени обврски од претходни го-
дини, износот: “100.419.000“ се заменува со износот: 
“105.419.000“ 

Во потточка 11.1. износот: “100.419.000“ се замену-
ва со износот: “105.419.000“. 

III.  Оваа програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр. 51-6037/1                      Заменик на претседателот 

22 октомври 2011 година        на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3276. 

Врз основа на член 36 став 4 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, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија на 22.10.2011 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО РАБОТА-
ТА НА МИНИСТЕРСТВАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ 
НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ВО ПОСТАПКАТА  

ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ЗАКОНИ 
 

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на постапување 

во работата на министерствата за вклучување на засег-
натите страни во постапката за изготвување закони, за 
кои согласно правната рамка за Процена на влијанието 
на регулативата (во натамошниот текст: ПВР), се изра-
ботува ПВР преку разгледување различни опции, пра-
вење анализи на очекуваните трошоци, придобивки и 
влијанија и консултации со засегнати страни и истата 
се документира во пропишани обрасци за ПВР (во на-
тамошниот текст: обрасци за ПВР). 

 
Член 2 

За засегнати страни согласно ова упатство се смета-
ат бизнис-заедницата, невладини организации, здруже-
нија и фондации, физички и правни лица кои на каков 
било начин можат да бидат засегнати од имплемента-
цијата на предлог-законот што се изготвува. 

Во постапката за изготвување закони од страна на 
министерствата, треба да им се овозможи на засегнати-
те страни ефективно да учествуваат во изготвување на 
законите од самиот почеток, па сè до утврдување на 
текстот на предлог-законот од страна на Владата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Владата), 
согласно Уставот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерствата треба да ги информираат засегна-
тите страни за предлогот за изготвување закон преку 
соопштение подготвено од страна на одговорните за 
односи со јавност во министерствата, објавено на 
Единствениот национален електронски регистар на 
прописи (во натамошниот текст: ЕНЕР) и на веб-стра-
ницата на министерството.  
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Соопштението од став 1 на овој член содржи:  
- назив на министерството кое го предлага законот;  
- назив на предложениот закон; 
- местата каде што засегнатите страни можат да ја 

преземат електронската верзија на предлог-законот и 
обрасците за ПВР (директна врска до веб-страницата 
на министерството и до ЕНЕР од каде што истите мо-
жат да се преземат); 

- временскиот период во кој ќе се подготвува пред-
лог-законот и соодветните обрасци за ПВР; 

- поштенска и електронска адреса (адреса на е-по-
шта) на кои можат да се достават коментари, мислења 
и предлози, вклучувајќи и информација за одговорно 
лице за контакт во министерството; 

- начинот на вклучување на засегнатите страни во 
подготовката на предлог-законот, вклучувајќи: 

- рокови за јавна консултација и за давање комента-
ри, мислења и предлози; 

- најава за јавен увид и јавна расправа што ќе биде 
организирана од министерството и 

- други информации што можат да помогнат засег-
натите страни да учествуваат во процесот на донесува-
ње закони.  

 
Член 4 

Министерството при планирањето и изработката на 
законите на својата веб-страница и на ЕНЕР ги објаву-
ва релевантните документи поврзани со конкретниот 
предлог-закон, и тоа: 

- по донесување на годишната програма за работа 
на министерството, за секој планиран закон се објавува 
Дел 1 од Образец број 1 – План за ПВР, во кој се наве-
дува почетната процена на влијанието на регулативата 
и планирањето на работата за изработка на предлог-за-
конот; 

- пред започнување на изработка на предлог-зако-
нот, се објавува Планот за работа кој се планира да се 
спроведе со цел понатамошен развој на предлог-зако-
нот и Иницијалната или Комплетната ПВР, вклучувај-
ќи следење на процесот на консултации, опис и назив 
на конкретните засегнати страни што се предлага 
активно да се консултираат, вклучувајќи ја и поширо-
ката јавност, како и формата во која ќе се остварат кон-
султациите; 

- за време на изработка на предлог-законот, се обја-
вува Образец број 2 – Иницијална ПВР или Образец 
број 3 – Комплетна ПВР во зависност од комплексно-
ста на влијанијата, во кои се разработени можните ре-
шенија и очекуваните влијанија од предлог-законот, 
како и текст на верзијата на предлог-законот, во завис-
ност од фазата во која се наоѓа; 

- пред поднесување на предлог-законот во Генерал-
ниот секретаријат на Владата, се овозможува јавен 
увид во предлог-законот, односно се објавува текстот 
на предлог-законот, Иницијалната или Комплетната 
ПВР и 

- по завршување на јавниот увид, се објавува тек-
стот на предлог-законот, Иницијалната или Комплетна-
та ПВР и Извештајот од спроведените консултации.  

Министерството треба во текот на подготвувањето 
и во постапката на донесувањето на законите редовно 
да ги објавува верзиите на предлог-законот, како и на 
обрасците за ПВР на својата веб-страница и на ЕНЕР, 
веднаш по нивната изработка. Претходните верзии од 
документите поврзани со предлог-законот исто така 

треба да бидат достапни со цел обезбедување следли-
вост на подготвувањето и постапката на донесувањето 
на законите. 

 
Член 5 

При изготвување на законите, министерствата вр-
шат: 

- консултации со засегнатите страни преку ЕНЕР за 
сите документи кои се релевантни за предлог-законот 
според фазата на подготвување и постапката на доне-
сување на законот; 

- јавен увид на предлог-законот и Иницијалната 
ПВР во траење од најмалку 30 дена, односно доколку 
за предлог-законот се прави Комплетна ПВР, рокот за 
јавниот увид се зголемува на најмалку 60 дена; 

- јавни расправи за предлог-законот и Иницијалната 
или Комплетната ПВР кои се одржуваат најмалку 15 
дена од денот на ставањето на предлог-законот на јавен 
увид и најдоцна пет дена пред истекувањето на рокот 
за јавниот увид и  

- писмени консултации по јавниот увид на предлог-
законот и Иницијалната или Комплетната ПВР, најдоц-
на пет дена пред истекувањето на рокот за јавниот 
увид. 

Дополнително, согласно потребите, министерство-
то може да спроведе: 

- консултации со засегнатите страни преку учество 
во работни групи формирани од страна на министерс-
твото или Владата и 

- консултации на конкретни теми и прашања, по ба-
рање на министерството, поврзани со подготовката на 
предлог-законот. 

 
Член 6 

Во зависност од содржината на законот и економ-
ските, социјалните, општествените и влијанијата врз 
животната средина, кои истиот ќе ги предизвика, мини-
стерството ги утврдува засегнатите страни со кои 
активно ќе се консултира по однос на предлог-законот 
преку препознавање на субјектите кои можат да бидат 
засегнати со имплементација на истиот. 

Сите засегнати страни можат да го дадат своето 
мислење и коментар по предлог- законот и Иницијал-
ната или Комплетната ПВР преку ЕНЕР или директно 
до министерството, како и да земат учество во јавните 
расправи.  

 
Член 7 

Министерството писмено ги поканува засегнатите 
страни да учествуваат во консултациите наведени во 
член 5 од ова упатство при подготовка на законот. По-
каната се објавува на веб-страницата на министерство-
то и на ЕНЕР. 

Министерството објавува информаци за јавниот 
увид и неговото времетраење на својата веб-страница и 
на ЕНЕР, како и датумот и локацијата на одржување на 
јавната расправа. 

Министерството писмено или по електронска по-
шта ги поканува засегнатите страни да земат учество 
во јавната расправа, најмалку пет дена пред нејзиното 
одржување. 

Други правни и физички лица кои се сметаат за за-
сегнати страни можат да побараат учество во јавната 
расправа. 
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Член 8 
Учеството на засегнатите страни во постапката на 

изготвување на законите се координира од страна на 
министерството што го изготвува законот. 

При организирање јавна расправа, министерството 
води записник и подготвува список на учесници кои 
присуствувале на истата и истите ги објавува најдоцна 
10 дена од одржувањето на јавната расправа на веб-
страницата на министерството и на ЕНЕР.  

Министерството ќе смета дека засегнатите страни 
немаат приговори и се согласуваат со предлог-законот 
ако за време на јавната расправа или за време на јавни-
от увид, засегнатите страни не достават коментари, 
мислења или сугестии. 

 
Член 9 

Најдоцна 10 дена од завршувањето на консултации-
те со засегнатите страни и јавниот увид, министерство-
то треба да подготви извештај во кој ќе бидат содржа-
ни добиените коментари, мислења и предлози по однос 
на предлог-законот и одговори по истите, со образло-
жение поради кои истите се прифаќаат или се одбива-
ат, како и преглед на вклучените засегнати страни.  

Извештајот од став 1 на овој член се објавува на 
веб-страницата на министерството и на ЕНЕР и се при-
ложува кон Иницијалната или Комплетната ПВР при 
нивното предавање во Генералниот секретаријат на 
Владата. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 51-4793/1                      Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година        на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

3277. 
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 6 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08 и 53/11), министерот за внатрешни работи, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕ-
ГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА ВОЗИЛАТА И 

НИВНИ ОЗНАКИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за регистрационите подрачја за во-

зилата и нивни ознаки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 94/09), во Прилог бр.1 Список на оз-
наките на регистрационите подрачја, во точка 17 озна-
ката „ŠT“ се заменува со ознака „ST“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе отпочне да се применува од 18.2.2012 година. 

 
    Бр. 121-74899/1                          Министер 
18 октомври 2011 година         за  внатрешни работи,  
         Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3278. 

Врз основа на член 71 став 4 од Законот за Царин-
ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 
48/10, 158/10 и 53/11), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦАРИН-
СКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА  

Член 1 
Со овoj правилник се пропишува начинот на уна-

предување на царинските службеници во Царинската 
управа. 

 
Член 2 

Унапредувањето на царинските службеници ќе се 
врши во транспарентна постапка, врз основа на профе-
сионалните активности и квалификации на царинските 
службеници, нивната работна способност, завршените 
обуки и оценката на работната изведба, независно од 
полот, расата, бојата на кожата, политичкото и верско-
то уверување. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- ,,унапредување“ е движење на царинскиот служ-
беник во системот на кариера на начин што е прераспо-
реден на друго работно место со повисоко звање, кое 
согласно со хиерархијата на работни места утврдени во 
актот за систематизација на работните места е еден 
степен повисоко од работното место на кое дотогаш 
работел; 

- ,,слободно работно место“ е работно место на кое 
со договор за вработување или со решение за распоре-
дување не е распореден царински службеник и 

- ,,непосреден раководен царински службеник“ е 
царински службеник кој раководи со работата на орга-
низационата единица во која царинскиот службеник  
работи. 

 
Член 4 

Царински службеник може да биде унапреден на 
друго работно место со повисоко звање, кое согласно 
хиерархијата на работни места утврдени во актот за си-
стематизација на работните места е еден степен пови-
соко од работното место со звање на кое дотогаш рабо-
тел – вертикално унапредување. 

 
Член 5 

Царинскиот службеник може да биде унапреден на 
работно место со повисоко звање, доколку: 

- работното место на кое се унапредува е слободно, 
- ги исполнува условите утврдени со актот за систе-

матизација на работните места за работното место на 
кое се врши унапредувањето, 

- ги има завршено обуките утврдени за работното 
место на кое се унапредува, 

- бил оценет со оцени утврдени со овој правилник и 
- во последните три години не бил казнуван поради 

кршење на работниот ред и дисциплина или неиспол-
нување на работните обврски и не му е намалувана 
платата поради не остварени просечни односно очеку-
вани резултати во работата. 
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Член 6 
(1) Царински службеник може да биде унапреден 

на работно место со повисоко звање, доколку ги испол-
нува условите од член 5 на овој правилник и три пати 
едноподруго бил оценет со конечна оцена ,,се истакну-
ва“ согласно Оперативната инструкција за системот на 
оценување на работата на царинските службеници во 
Царинската управа.  

(2)  По исклучок од став 1 на овој член, за раковод-
ните царински службеници помошник директор, 
управник на царинарница, началник на независно одде-
лени и советник на директорот од групата на стручни 
царински службеници кои најмалку три години биле на 
овие работни места треба да се оценети еднаш со оцен-
ка ,,се истакнува “ согласно Оперативната инструкција 
за системот на оценување на работата на царинските 
службеници во Царинската управа. 

 
Член 7 

(1) Во процесот на унапредување на друго работно 
место со повисоко звање не треба да се врши прескок-
нување на степенот на работното место со звање во хи-
рерхијата на работните места утврдени со актот за си-
стематизација на работните места. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, унапредува-
ње на царински службеник на работно место со пови-
соко звање може да се изврши и за повеќе од еден сте-
пен на работно место со звање во хиреархијата на ра-
ботни места утврдени со актот за систематизација на 
работните места, доколку на интерниот оглас не се јави 
ниту еден кадидат. 

 
Член 8 

(1)  Ако царински службеник е распореден на ра-
ботно место со исто звање, а работното место според 
природата на работните задачи припаѓа на организаци-
она единици различна по надлежностите од организа-
ционата единица во која работел, не значи дека е уна-
преден на друго работно место.  

(2)  Ако царински службеник во текот на работниот 
однос е распореден на друго работно место кое само 
локациски е различно од претходното работно место,  
не значи дека е унапреден на друго работно место.  

 
Член 9 

Постапката за унапредување на царински службе-
ник на друго работно место со повисоко звање се спро-
ведува со објавување на интерен оглас за слободното 
работно место согласно Оперативната инструкција за 
начинот и постапката за спроведување на интерен ог-
лас за пополнување на слободни работни места во Ца-
ринската управа, со која е пропишана постапката по 
интерен оглас. 

  
Член 10 

Во случај кога на интерниот оглас нема да се јави 
ниту еден кандидат, а пополнувањето на слоботно ра-
ботно место е неопходно поради потребите на служба-
та, ќе се изврши распоредување на вработен кој ги ис-
полнува условите од член 5 на овој правилник. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од први ја-
нуари 2012 година.  
 
     Бр. 11-28086/6  
20 октомври 2011 година      Министер за финансии,  
          Скопје              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3279. 

Врз основа на член 69 став 7 од Законот за лековите 
и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11 и 
136/11), министерот за здравство, донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 
ПО БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради недонесување на решение 
по барањето за добивање одобрение за производство на 
лекови, во рок утврден во членот 69 став 3 од Законот 
за лековите и медицинските помагала. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 
на образец „Барање заради недонесување на решение 
по барањето за добивање одобрение за производство на 
лекови”, со формат А4 во бела боја, кој е даден во при-
лог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на 
органот до кој се поднесува барањето, назив на бара-
њето, назив на правното лице, седиште на правното ли-
це, краток опис поради кој се поднесува барањето, 
број, датум и место и потпис на подносителот на бара-
њето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува 
копие од барањето за добивање одобрение за произ-
водство на лекови. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 15-5857/1  
26 октомври 2011 година            Министер за здравство,  
        Скопје                   Никола Тодоров, с.р. 
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3280. 

Врз основа на член 76 став 6 од Законот за лековите 
и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија", бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11 и 
136/11), министерот за здравство, донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕ-
ТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 
ПО БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА  

ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО СО ЛЕКОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради недонесување на решение 
по барањето за добивање одобрение за промет на голе-
мо со лекови, во рок утврден во членот 76 став 2 од За-
конот за лековите и медицинските помагала. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 
на образец „Барање заради недонесување на решение 
по барањето за добивање одобрение за промет на голе-
мо со лекови”, со формат А4 во бела боја, кој е даден 
во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на 

органот до кој се поднесува барањето, назив на бара-
њето, назив на правното лице, седиште на правното ли-
це, краток опис поради кој се поднесува барањето, 
број, датум и место и потпис на подносителот на бара-
њето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува 
копие од барањето за добивање одобрение за промет на 
големо со лекови. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 15-5857/2  
26 октомври 2011 година            Министер за здравство,  
        Скопје                            Никола Тодоров, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3281. 
Постапувајќи согласно член 1  став 2  од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008  и 57/2010), 
член 86 од Законот за општа управна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005, 
110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија го дава следното  

С О О П Ш Т Е Н И Е  
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија има управни акти што не успеа да ги до-
стави лично и тоа:  

1. Решение бр. 07-7/2 од 4.5.2011 година донесено 
од страна на Комисијата за решавање на жалби од об-
ласта на пазарот на хартии од вредност, за лицето Мла-
ден Дамев кеј „13 Ноември“ 20/27 Скопје. 

2. Заклучок бр. УП1 08-61 од 01.08.2011 година до-
несено од страна на Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија, за лицето Маријан Попов-
ски ул. „Драга Стојановска“ 4/24 Скопје.  

Се повикуваат горенаведените лица во рок од 7 (се-
дум) дена од објавувањето на ова соопштение да се ја-
ват во просториите на Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија и да ги подигнат горе-
наведните акти.  

НАПОМЕНА: Странките се предупредуваат дека 
ваквиот начин на доставување се смета за уредна до-
става, а секоја настаната негативна последица која мо-
же да настане ќе ја сноси самата странката.  
       Бр. 08-2307/1           Комисија за хартии од вредност 
18 октомври 2011 година  на Република Македонија 
          Скопје                  Претседател, 
                            Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3282. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 
извршители на РМ на ден 21.10.2011 година, го донесе 
следново  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 

СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 

Звонимир Мисајловски, со живеалиште во Тетово 
на ул. „142” бр.50,  именуван за подрачјето на Основен 
суд Тетово, датумот 27.10.2011 година,  се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

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

 
Образложение 

На ден 21.7.2011 година лицето Звонимир Мисај-
ловски беше именувано за извршител за подрачјето на 
Основен суд Тетово, поради што Комората на изврши-
тели на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за 
извршување („Службен весник на РМ” бр. 35/2005,  
50/06, 129/06, 08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10  и 
171/10), одлучи како во изреката на ова решение. 

 
                        Комора на извршители 

       Бр. 01-1619                    на Република Македонија 
21 октомври 2011 година               Претседател,       
         Скопје                       Антончо Коштанов, с.р. 

3283. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 
извршители на РМ на ден 25.10.2011 година, го донесе 
следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
Маја Гркова Караколева, со живеалиште во Велес 

на ул. „Прва комуна” бр.7/6,  именувана за подрачјето 
на Основен суд Велес, Основен суд Гевгелија, Основен 
суд Кавадарци и Основен суд Неготино, датумот 
02.11.2011 година,  се определува како ден за отпочну-
вање со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

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

 
Образложение 

На ден 21.7.2011 година лицето Маја Гркова Кара-
колева беше именувано за извршител за подрачјето на 
Основен суд Велес, Основен суд Гевгелија, Основен 
суд Кавадарци и Основен суд Неготино, поради што 
Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 
став 5 од Законот за извршување („Службен весник на 
РМ” бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 08/08, 83/09, 50/10, 
83/10, 88/10  и 171/10), одлучи како во изреката на ова 
решение. 

 
                  Комора на извршители 

       Бр. 01-1633               на Република Македонија 
25 октомври 2011 година               Претседател,       
         Скопје              Антончо Коштанов, с.р. 

__________ 
3284. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на 
извршители на РМ на ден 25.10.2011 година, го донесе 
следново  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 

СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
Слободанка Балгурова, со живеалиште во Скопје, 

на ул. „Мирче Ацев” бр. 3-2/16,  именувана за подрач-
јето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд 
Скопје 2 Скопје, датумот 01.12.2011 година,  се опреде-
лува како ден за отпочнување со работа како изврши-
тел. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

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

 
Образложение 

На ден 21.07.2011 година лицето Слободанка Бал-
гурова беше именувано за извршител за подрачјето на 
Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 
Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, 
врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(“Службен весник на РМ” бр. 35/2005,  50/06, 129/06, 
08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10  и 171/10), одлучи како 
во изреката на ова решение.  

                                Комора на извршители 
       Бр. 01-1635                    на Република Македонија 
25 октомври 2011 година               Претседател,       
         Скопје                       Антончо Коштанов, с.р. 



Стр. 16 - Бр. 150 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 октомври 2011 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3285. 
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член 145 од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 27/02, 
84/02, 98/02, 33/04, 79/07, 88/08, 79/07,08/08, 88/08, 
56/09, 67/10 и 44/11), Советот на експерти на Агенција-
та за супервизија на осигурување, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУ-
РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
 1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на  Осигурителното брокерско 
друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје со седиште на 
ул. Владимир Комаров бр. 31/2-4, Скопје. 

2. Друштвото од точка 1 на ова Решение произлегу-
ва од Друштвото за застапување во осигурување  АМГ 
ПРЕМИУМ АД Скопје кое преку промена на називот 
продолжува да работи со сите негови права и обврски.  

3. Со донесување на ова Решение ПРЕСТАНУВА 
да важи Решението бр. 12-8843/2  од 21.3.2008 година 
издадено од Министерството за финансии со која се из-
дава дозвола за вршење на работи на застапување на 
Друштвото за застапување во осигурување АМГ ПРЕ-
МИУМ А.Д. Скопје. 

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-
керски работи. 

 5. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-
рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-
гура своите обврски кон сопствениците на полиси во 
случај на прекршување на одредбите од договорот за 
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на 
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 
евра (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со 
сите осигурени случаи во една година не смее да биде 
помал од 500.000 евра (петстотини илјади евра), вед-
наш по уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија. 

 6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-
телни брокери , веднаш по уписот во Централниот ре-
гистар на Република Македонија. 

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

8.  Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

   
        Бр. 09-3398/2                        Совет на експерти 
7 октомври 2011 година          Претседател,  
          Скопје                        д-р Климе Попоски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3286. 
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член 145 од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 27/02, 
84/02, 98/02, 33/04, 79/07, 88/08, 79/07,08/08, 88/08, 
56/09, 67/10 и  44/11), Советот на експерти на Агенци-
јата за супервизија на осигурување, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУ-
РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на  Осигурителното  брокерско 
друштво ,,СУПЕР БРОКЕР,, АД Скопје со седиште на 
ул. Александар Урдаревски бб, Oпштина Кучевиште, 
Скопје при што како основач се јавува правното лице 
Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР 
ОИЛ-ЕСИ ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. Куче-
виште бр. Пат кон/Мирковци Кучевиште,Чучер-Санде-
во, Скопје, Република Македонија. 

2.  Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително бро-
керски работи. 

 3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-
рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-
гура своите обврски кон сопствениците на полиси во 
случај на прекршување на одредбите од договорот за 
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на 
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 
евра (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со 
сите осигурени случаи во една година не смее да биде 
помал од 500.000 евра (петстотини илјади евра), вед-
наш по уписот на друштвото во Централниот Регистар 
на Република Македонија. 

 4.  Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-
телни брокери, веднаш по уписот на друштвото во 
Централниот Регистар на Република Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија, да се изврши по приложен доказ за упла-
тени парични средства во износ од 50.000 евра ( педе-
сет илјади евра) во денарска противвредност на име на 
основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носи-
тел на платен промет во Република Македонија. 

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

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
        Бр. 09-3106/2                       Совет на експерти 
7 октомври 2011 година             Претседател,  
             Скопје                 д-р Климе Попоски, с.р. 
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