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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
933. 

Врз основа на член 24 од Законот за основање на 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.72/2007 и 5/2009), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  2.3.2012 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ ОД КОМ-
ПОНЕНТА V – ИПАРД ОД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА  

ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ИПА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот и постапката 

за користење на финансиска поддршка за мерки за ру-
рален развој финансирани од компонента V-ИПАРД од 
инструментот за претпристапна помош ИПА (во пона-
тамошниот текст: финансиска поддршка).  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следното значење: 

1. „Проект“ е целокупната, сеопфатна инвестициска 
активност на барателот која се состои од прифатлив и 
неприфатлив дел за ко-финансирање од ИПАРД Про-
грамата 2007-2013. 

2. „Инвестиција“ е дел од проектот наведен во точ-
ка 1 од овој член за кој се доставува барање за финан-
сиска поддршка по објавен јавен оглас во согласност со 
оваа уредба. 

3. „Стручни тела“ се институциите надлежни за 
управување со работите од областа на земјоделството, 
шумарството, водостопанството и ветеринарството, 
безбедноста на храната, финансиите, економијата, ту-
ризмот и угостителството, животната средина и зашти-
тата и безбедноста при работа кои ја потврдуваат ис-
полнетоста на критериумите и стандардите, како наци-
онални така и на Европската Унија, од страна на бара-
телите на финансиска поддршка од ИПАРД Програма-
та 2007-2013, согласно закон. 

4. „Независни понудувачи“ се понудувачи кои ме-
ѓусебно и/или со барателот не се поврзани со капитал-
ни, семејни и врски на вработување, односно управува-
ње на правните лица. 

5. “Капитална поврзаност” е директно или инди-
ректно поседување, контролирање или држење на 5% 
или повеќе акции или емитувани удели со право на 
глас, од страна на еден субјект во друг.  

6. „Семејна поврзаност“ е поврзаност преку лица 
кои се сметаат за членови на исто семејство и се во 
следново сродство: маж и жена; родител и дете; брат и 
сестра (било целосно или полукрвно сродство); баба 
или дедо и внуци; чичко, вујко, тетин, стрина, вујна 
или тетка и внук или внука; родители на сопружниците 
и зет или снаа; девер, шура или баџанак и јатрва, снаа, 
золва или шура. 

7. „Врски на вработување, односно управување на 
правните лица“ се исти лица кои се јавуваат како одго-
ворни лица или вработени лица во два субјекти, или 

еден од нив директно го контролира другиот, двајцата 
се директно или индиректно контролирани од страна 
на трето лице, тие заедно директно или индиректно го 
контролираат трето лице. 

8. „Општи трошоци“ се трошоците за изработка на 
деловен план изработка на проектна и друга техничка 
документација, надомест за консултантски услуги, 
изработка на физибилити и слични студии, техничко-
технолошки елаборати, елаборати за животна средина 
купување на патентни права и лиценци, направени по 
01.01.2007 година.  

9.  „Секторска спогодба“ е Спогодбата ратификува-
на со Законот за ратификација на Спогодбата склучена 
помеѓу Владата на Република Македонија и Комисија-
та на Европските Заедници за правилата за соработка 
во однос на финансиската помош од ЕК на Република 
Македонија и спроведување на помошта според компо-
нента V (ИПАРД) од инструментот за претпристапна 
помош (ИПА) („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 165/08). 

  
Член 3 

За користење на финансиска поддршка барателот 
доставува барање за финансиска поддршка и потребна 
документација и тоа: 

1. Деловен план, со кој се докажува економска 
одржливост/исплатливост и можноста за нови вработу-
вања кој се оценува согласно упатствата и насоките за 
оценување на деловниот план на Агенцијата за финан-
сиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
(во понатамошниот текст: Агенцијата). 

2. Три споредливи понуди со техничка специфика-
ција од независни понудувачи за секоја поединечна на-
бавка на стоки и услуги, доколку вредноста на поеди-
нечната ставка изнесува повеќе од 10.000 евра во де-
нарска противвредност, односно една понуда од неза-
висен понудувач со техничка спецификација за секоја 
поединечна набавка на стоки и услуги, доколку вред-
носта е под 10.000 евра во денарска противвредност.  

3. Три споредливи понуди со техничка специфика-
ција која одговара на предмер-пресметка во проектната 
документација прибавени од независни понудувачи 
кои имаат овластувања согласно закон за изведување 
на градежни работи кои изнесуваат повеќе од 10.000 
евра во денарска противвредност, односно една понуда 
со техничка спецификација која одговара на предмер 
пресметка во проектната документација прибавена од 
независен понудувач кој има овластување за изведува-
ње на градежни работи, доколку градежните работи из-
несуваат помалку од 10.000 евра во денарска против-
вредност. 

4. Три понуди за општи трошоци  прибавени од не-
зависни понудувачи доколку вредноста на поединечна 
ставка изнесува повеќе од 10.000 евра во денарска про-
тиввредност или една понуда за општи трошоци од не-
зависен понудувач доколку вредноста на поединечна 
ставка изнесува помалку од 10.000 евра во денарска 
противвредност, а понудувачите на општите трошоци 
се лица кои не се јавуваат како понудувачи на предме-
тот на инвестицијата.  
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5.  Изјава за потекло на стоките, услугите и матери-
јалите содржани во понудите од став 1, точка 2 и точка 
3 на овој член прибавена од производителот или доба-
вувачот. 

6. Доказ за подмирени давачки по основ на даноци 
и придонеси кон државата по основ на  здравствено, 
пензиско и социјално осигурување. 

7. Доказ за подмирени обврски кон Министерство-
то за земјоделство шумарство и водостопанство по ос-
нов на склучен договор. 

8. Доказ за обезбедени парични средства  за реали-
зација на инвестицијата освен за инвестициите кои се 
наменети за земјоделските стопанства со цел нивно 
преструктуирање и  надградба за достигнување на 
стандардите на Европската Унија. 

9. Доказ дека е  сопственик на земјата или има до-
говор за закуп на земјата/градбата за минимум од 5 го-
дини во случај на инвестиции во кои не се вклучени ра-
боти од градежништвото. Во случај кога барателот ја 
изнајмува градбата која е предмет на инвестиција за из-
градба, треба да докаже дека има право да ја користи 
најмалку 10 години. Доколку се работи за инвестиции 
во нова градба барателот треба да докаже право на 
сопственост или право на користење на земјиштето на 
која ќе се гради за најмалку 10 години. 

10. Ревидирана проектната документација  заедно 
со плановите за изградба/реконструкција/адаптација/ 
доградба/ надградба  доколку предметот на инвестици-
ја вклучува изградба/адаптација/доградба/надградба, 
како и дозвола за градба/реконструкција/адаптација/до-
градба/надградба. 

11. Доказ за направени општи трошоци кои се изго-
твени/обезбедени од лица кои не се јавуваат како пону-
дувачи на предметот на инвестицијата. Доказот за на-
правени општи трошоци треба да содржи детална спе-
цификација за експертите, извршени активности по 
експерт, потреби работни часови или денови по актив-
ност/експерт, цена на чинење на час или ден по актив-
ност/експерт и патни трошоци (доколку ги има). 

12. Доказ за  усогласеност на инвестицијата со 
Стратегијата за локален развој на општината во која се 
наоѓа инвестицијата. Доколку општината сè уште не ја 
усвоила Стратегијата за локален развој во времето на 
поднесувањето на барањето за финансиска поддршка, 
барателот во деловниот план ги анализира можностите 
од инвестицијата за локалниот развој на засегнатата 
општина во која се наоѓа инвестицијата. 

13. Доказ дека управителот на правното лице, кој го 
застапува правното лице во постапката пред Агенција-
та, е во редовен работен однос во правно лице кое се 
јавува како барател на финансиската поддршка. 

14. Доказ дека барaтeлот, односно управителот/од-
говорното лице  во правното лице е на возраст утврде-
на во ИПАРД Програмата 2007-2013, одобрена од 
Европската Комисија.  

15. Мислење од соодветното стручно тело за испол-
нетоста на  критериумите и стандардите од областа на 
безбедноста на храната, заштитата на животната среди-
на, здравје и безбедност при работа, ветеринарно јавно 
здравство, благосостојба на животните и здравје на 

растенијата, поврзани со инвестицијата. Во зависност 
од вредноста на инвестицијата исполнетоста на стан-
дардите, согласно ИПАРД Програмата 2007-2013, се 
проценува на ниво на инвестиција, производна едини-
ца, претпријатие.  

Агенцијата може да бара појаснување на доставена-
та документација, како и да прибавува дополнителни 
податоци по службена должност од надлежните инсти-
туции или од барателот во текот на постапката за одо-
брување на финансиската поддршка.  

 
Член 4 

(1) Документите кои се поднесуваат во прилог на 
барањето за финансиска поддршка или барањето за 
исплата треба да се: 

- во оригинал на македонски јазик или копија заве-
рена на нотар, 

- поднесени лично од барателот или преку лице ов-
ластено со специјално полномошно заверено кај нотар 
и 

- доколку документацијата е на друг јазик, истата 
треба да биде придружена од превод на македонски ја-
зик заверен од овластен преведувач, а доколку се рабо-
ти за официјален документ на друга држава треба да 
биде оверен со апостил. 

(2) Документите кои се поднесуваат во прилог на 
барањето за финансиска поддршка, а се издаваат врз 
основа на јавните книги или востановен систем на еви-
денција не треба да се постари од три месец од денот 
на објавување на јавниот оглас од член 5 на оваа уред-
ба. 

(3) По исклучок од став (2) на овој член документи-
те кои се доставуваат  во прилог на барањето за финан-
сиска поддршка, а го потврдуваат исполнувањето на 
обврските од социјалното осигурување, не треба да се 
постари од еден месец од денот на објавување на јавни-
от оглас од член 5 на оваа уредба. 

(4) Роковите од став (2) и став (3) не се однесуваат 
на оние документи кои се доставуваат во прилог на ба-
рањето за финансиска поддршка, а се однесуваат за ис-
полнети обврски за претходната календарска година. 

 
Член 5 

(1) За доделување на финансиска поддршка за инве-
стиции во земјоделските стопанства за нивно рекон-
струирање и подобрување согласно стандардите на 
Европската Унија,  инвестиции во преработка и марке-
тинг на земјоделски и производи од риба за реструкту-
ирање и осовременување до стандардите на Европската 
Унија и инвестиции во диверзификација и развој на ру-
рални економски дејности се објавува јавен оглас. 

(2) Јавниот оглас од став (1) на овој член се објаву-
ва во „Службен весник на Република Македонија“, нај-
малку два дневни весника од кои во еден од весниците 
што се издаваат на македонски јазик и еден од весни-
ците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најм-
ногу 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик, на интернет страница-
та на Агенцијата и интернет страницата на Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
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(3) Рокот за поднесување на барања за финансиска 
поддршка утврден во јавниот оглас не може да биде 
пократок од 45 дена. 

 
Член 6 

(1) Барање за финансиска поддршка и потребната 
документација се доставуваат во затворен плик преку 
препорачана пошта или се предаваат во писарницата на 
Агенцијата. 

(2) За секое барање за финансиска поддршка доста-
вено преку препорачана пошта, кое има нејасно озна-
чен датум и време на прием, Агенцијата ќе побара од 
барателот да достави доказ за датумот и времето кога 
барањето било испратено.  

(3) Барањето за финансиска поддршка и потребната 
документација од став (1) на овој член се чува во архи-
вата на Агенцијата.  

(4) Дел од потребната документација на барање мо-
же да му биде вратена на барателот или искористена 
при наредното поднесување на барање за финансиска 
поддршка доколку староста на документите е во сог-
ласност со член 4 став (2), (3) и (4) на оваа уредба.  

 
Член 7 

(1) Агенцијата врши евиденција и обработка на си-
те барања за финансиска поддршка поднесени во рокот 
утврден во јавниот оглас од член 5 став (1) на оваа 
уредба.  

(2) Под обработка на барањата за финансиска под-
дршка се подразбира вршење на административна кон-
трола и контрола на лице место. 

 
Член 8 

Со административната контрола се врши проверка 
на комплетност и проверка на соодветност на барањето 
за финансиска поддршка и доставената документација. 

 
Член 9 

 (1) Со проверката на комплетност се врши утврду-
вање на доставеноста и валидноста на документите на-
ведени барањето за финансиска поддршка за секоја 
конкретна инвестиција. 

(2) Доколку барањето за финансиска поддршка и 
документацијата е некомплетно или неразбирливо, 
Агенцијата го задолжува барателот да го дополни или 
појасни во определен рок не пократок од 8 дена, во 
спротивно ќе одлучи врз основа на расположливата до-
кументација. 

(3) За комплетно барање се смета барањето за фи-
нансиска поддршка во прилог на кое се доставени сите 
документи наведени во барање за финансиска поддр-
шка соодветни за конкретната инвестиција. 

Член 10 
Со проверка на соодветноста се утврдува исполне-

тоста на условите за користење на финансиска поддр-
шка од ИПАРД Програмата 2007-2013 и Секторската 
спогодба. 

 
Член 11 

(1) Финансиската поддршка која му се одобрува на 
барателот се пресметува согласно евиденцијата на ре-
ферентни цени која ја води Агенцијата. 

(2) По исклучок на став 1 на овој член. доколку за 
бараната инвестиција не постојат соодветни податоци 
во евиденцијата на референтни цени, Агенцијата врши 
истражување на пазарот, прибавува информации и екс-
пертски мислења од надлежни институции или стручни 
лица избрани по пат на јавна набавка согласно Законот 
за јавни набавки. 

(3) Референтните цени од став 1 на овој член за пое-
динечни стоки и услуги се пресметуваат согласно акре-
дитирана методологија за утврдување на референтни 
цени од Европска Комисија. 

 
Член 12 

(1) Контрола на лице место се врши за оние барања 
за финансиска поддршка кои се комплетни и соодвет-
ни, како и кај оние корисниците кои склучиле договори 
за користење на финансиска поддршка во било кое вре-
ме од реализација на инвестицијата и за целовреметра-
ење на договорот. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, контролата 
на лице место може да се изврши и кај оние барања кои 
сеуште не се комплетни, податоците во нив се контра-
дикторни и нејасни, а е во интерес на барателот  пода-
тоците да се проверат пред комплетирање на барањето. 

(3) Контрола на лице место се врши: 
– пред одобрување на барањето за користење на 

финансиска поддршка,  
– пред одобрувањето на барањето за исплата на фи-

нансиската поддршка и 
– за целовреметраење на договорот за користење на 

финансиска поддршка. 
(4) Во текот на реализација на инвестицијата може 

да се вршат дополнителни контроли на лице место.  
 

Член 13 
(1) Барањата кои ги исполнуваат условите за кори-

стење на финансиска поддршка се рангираат со боду-
вање на следниот начин: 

А) За инвестиции во земјоделските стопанства за 
нивно реконструирање и подобрување согласно стан-
дардите на Европската Унија 
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Член 14 

 (1) Доколку два или повеќе баратели имаат ист 

број на бодови, рангирањето ќе се врши според прие-

мот на барањето, односно денот, часот и минутата на 

приемот на комплетното барање за финансиска поддр-

шка во Агенцијата. 

(2) Доколку вкупниот износ на барана финансиска 

поддршка на рангираните баратели е повисок од распо-

ложливите средства, Агенцијата склучува договор за 

користење на финансиска поддршка со прворангирани-

те баратели чиј вкупен побаран износ е еднаков на рас-

положливите средства. 

(3) Доколку вкупниот износ на бараната финанси-

ска поддршка на последниот од прворангираните бара-

тели делумно ги надминува расположливите средства, 

Агенцијата ќе предложи склучување на договор за фи-

нансиска поддршка во износ до расположливите средс-

тва под услов инвестицијата да има економска исплат-

ливост. 

(4) Во случаите од став (3) на овој член Агенцијата 

може да преговара со повеќе баратели истовремено.  

 

Член 15 

 (1) Доколку две или повеќе барања имаат ист број 

на бодови и се примени во ист ден, час и минута, се 

спроведува постапка преку извлекување по пат на слу-

чаен избор. 

(2) Постапката од став (1) на овој член се спроведу-

ва јавно преку комисија формирана од директорот на 

Агенцијата која се состои од најмалку тројца членови 

вработени во Агенцијата.  

(3) За датумот и времето на спроведување на по-

стапка преку извлекување по пат на случаен избор ба-

рателите на финансиска поддршка писмено  се известу-

ваат. 

 

Член 16 

Барањето за финансиска поддршка ќе се одбие  до-

колку: 

- барањето за финансиска поддршка е некомплетно 

и/или несоодветно, 

- барателот доставил понуди од понудувачи кои не 

се независни, 

- барателот е евидентиран на листата на корисници  
кои  ја злоупотребиле финансиската поддршка или 
против истиот е поведена постапка за утврдување на 
злоупотреба на финансиската поддршка. 

- против понудувачите или еден од понудувачите во 
барањето за финансиска поддршка е поведена постапка 
за утврдување на злоупотребата на финансиската под-
дршка. 

- барателот нема доволно средства за да ја реализи-
раат самостојно инвестицијата, 

- се утврди двојно финансирање на истата инвести-
ција со други неповратни средства,  

- барателот има неподмирени обврски кон Агенци-
јата, и Министерството за земјоделство шумарство и 
водостопанство по основ на склучен договор, и непод-
мирени обврски по основ на даноци и придонеси за  
здравствено, пензиско и социјално осигурување,  

- барателот, односно управителот/одговорното лице 
во правното лице е над возраста утврдена во ИПАРД 
Програмата 2007-2013, одобрена од Европската Коми-
сија, 

- управителот на правното лице кое се јавува како 
барател на финансиска поддршка не е во редовен рабо-
тен однос во истото правно лице, 

- барателот започнал со реализација на инвестици-
јата (под започнување на инвестицијата се смета и 
склучување на договори со добавувачи/изведувачи во 
насока на реализација на предметот на инвестицијата, 
освен договори за општите трошоци),  

- барателот, согласно мислењето од соодветното 
стручно тело не ги исполнува стандардите од ИПАРД 
Програмата 2007-2013 поврзани со инвестицијата, 

- барателот оневозможува вршење на контрола на 
лице место или 

- не останале расположливи средства по мерката. 
 

Член 17 
(1) Финансиската поддршка ќе се одобри за сите 

комплетни и соодветни барања за финансиска поддр-
шка во рамките на расположливите средства по мерка. 

(2) Со барателот чие барање  за финансиска поддр-
шка  е  одобрено се  потпишува договор за финансиска 
поддршка.  

(3) Доколку барателот не го потпише договорот за 
финансиска поддршка се смета дека се откажал од ба-
рањето за финансиска поддршка. 



 Стр. 10 - Бр. 33                                                                                             8 март 2012 
 
 

Член 18 
(1) Барателот може да се откаже од барањето за фи-

нансиска поддршка се до  потпишување на договорот 
за финансиска поддршка. 

(2) Барателот се откажува од барањето за финанси-
ска поддршка со изјава која ја доставува до Агенцијата 
лично или преку пошта, а Агенцијата ја запира постап-
ката. 

 
Член 19 

(1) Барателот  поднесува барање за исплата на фи-
нансиската поддршка најдоцна во рок за реализација на 
инвестицијата определен во договорот за финансиска 
поддршка.  

(2) Барањето од став (1) од овој член и потребната 
документација, доставени во прилог на Договорот за 
финансиска поддршка, се поднесуваат до Агенцијата 
преку препорачана пошта или директно во писарница-
та на Агенцијата.  

(3) Кон барањето од став (1) на овој член барателот 
треба да приложи докази дека инвестицијата е платена 
во целост.  

(4) Доколку барањето за исплата е некомплетно или 
нејасно Агенцијата го задолжува барателот да го до-
полни или појасни, а во спротивно за барањето  ќе од-
лучи врз основа на доставената документација. 

  
Член 20 

Врз основа на извршената административната кон-
трола на барањето за исплата и контрола на лице ме-
сто, како и добиеното мислење од соодветното стручно 
тело за исполнување на стандардите и критериумите со 
што се констатира дека корисникот ги исполнил усло-
вите утврдени во договорот за финансиска поддршка 
на истиот  му се исплаќа финансиската поддршка. 

 
Член 21 

Започнатите постапки за доделување на финанси-
ската поддршка до денот на влегувањето во сила на 
оваа уредба ќе се завршат согласно Уредбата за начи-
нот и постапката за користење на финансиска поддр-
шка за мерките за рурален развој финансирани од ком-
понента V – ИПАРД од инструментот за претпристап-
на помош ИПА („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 112/09 и 123/09). 

Член 22 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за начинот и постапката 

за користење на финансиска поддршка за мерките за 

рурален развој финансирани од компонента V – 

ИПАРД од инструментот за претпристапна помош 

ИПА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

112/09 и 123/09). 

 

Член 23 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-1422/1                  Заменик на претседателот 

2 март 2012 година               на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 

                                          м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 

934. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на 

Одлуката за продажба на движни ствари – моторни во-

зила, објавена во „Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 137/2011, направена е техничка грешка, по-

ради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 

 

Во член 1: 

- во реден број 73, бројот на моторот наместо „С11-

22610“ треба да стои: „F9QB8C122610“. 

- во реден број 74, бројот на шасијата наместо „VF-

1BM0606283466-60“ треба да стои: „VF1BM0G062834-

6660“. 

 

      Бр.51-3906/3                        Од Владата на Република 

6 март 2012 година                              Македонија 

           Скопје       
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
935. 

Врз основа на член 80-а став 4 од Законот за леко-
вите и медицинските помагала („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 
136/11 и 11/12), министерот за здравство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН  
УВОЗ НА ЛЕКОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на ба-
рањето и начинот на добивање на одобрение за парале-
лен увоз на лекови. 

     
Член 2 

Барањето за добивање одобрение за паралелен увоз 
на лекови (во натамошниот текст: барање), кое се под-
несува за секоја фармацевтска форма, јачина и големи-
на на пакување на лекот за кој се бара добивање на 
одобрение за паралелен увоз, содржи: 

1) податоци за подносителот на барањето, за увоз-
никот доколку не е исто лице и за производителот од-
говорен за препакување на лекот во случај на препаку-
вање (назив, седиште, телефонски број, број на факс, 
адреса на електронска пошта, име и презиме на одго-
ворното лице на подносителот на барањето, на увозни-
кот доколку не е исто лице, и на производителот одго-
ворен за препакување на лекот во случај на препакува-
ње и информации за контакт лице овластено од одго-
ворното лице, потребни во случај на проблеми со ква-
литетот на лекот и дефекти на сериите на лекот и тоа 
најмалку телефонски број на кој ќе се обезбеди посто-
јана достапност 24/7, број на факс и адреса на еле-
ктронска пошта); 

2) податоци за лекот за кој се поднесува барање за 
добивање на одобрение за паралелен увоз (име на ле-
кот, активна супстанција, фармацевтска дозирана фор-
ма, јачина и големина на пакувањето, опис на природа-
та на контактното пакување и начинот на затворање и 
било кое помагало за администрација, рок на употреба, 
посебни услови на чување, квалитативен состав на екс-
ципиенси, земја од која лекот се увезува, број на одо-
брение за ставање на лекот во промет во земјата од ка-
де се увезува, назив и седиште на носителот на одобре-
нието за ставање на лекот во промет во земјата од каде 
се увезува, назив и седиште на производителот на ле-
кот и адреса на местото на производство, назив и седи-
ште на производителот на активната супстанција, на-
зив и седиште на правното лице од кое се набавува ле-
кот, број на дозволата за промет на големо и информа-
ција за движењето на лекот пред да дојде до правното 
лице од кое се набавува лекот); 

3) податоци за лекот што има добиено одобрение на 
ставање во промет во Република Македонија и со кој 
подносителот на барањето го споредува лекот за кој се 
поднесува барање за добивање на одобрение за парале-
лен увоз (име на лекот, активна супстанција, фармацев-
тска дозирана форма, јачина и големина на пакување-
то, опис на природата на контактното пакување и начи-
нот на затворање и било кое помагало за администра-
ција, рок на употреба, посебни услови на чување, ква-
литативен состав на ексципиенси, број на одобрение за 
ставање на лекот во промет во Република Македонија, 
име на носителот на одобрението за ставање на лекот 
во промет во Република Македонија, назив и седиште 
на производителот на лекот и адреса на местото на 
производство, назив и седиште на производителот на 
активната супстанција),  

4) податоци за разлики меѓу лекот за кој се подне-
сува барање и лекот што има добиено одобрение за 
ставање во промет во Република Македонија (разлики 
во име на производителот, период на стабилност, со-
ставот на помошните супстанции и на боите во соста-
вот, деливост на таблетата, пакувањето, препорачни те-
рапевтски индикации и начин на употреба, препорача-
на доза и режим на дозирање, контраиндикации, мерки 
на претпазливост и предупредување, фармакодинамски 
и фармакокинетски карактеристики), и 

5) изјава од одговорното лице за точноста на пода-
тоците и обврската за следење на промените што ќе на-
станат на лекот во земјата од каде се врши паралелниот 
увоз. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на 
образец „Барање за добивање на одобрение за парале-
лен увоз на лекови“, во формат А-4 во бела боја, кој е 
даден во прилог 1, и е составен дел на овој правилник. 

Точноста на податоците во барањето и од докумен-
тацијата се потврдува од страна на одговорното лице 
на подносителот на барањето (во натамошниот текст: 
одговорно лице) со потпис на барањето. 

 
Член 3 

Кон барањето од член 2 од овој правилник се при-
ложуваат и следните документи: 

1) доказ дека подносителот е запишан во Централ-
ниот регистaр на Република Македонија, 

2) одобрение за промет на големо со лекови во Ре-
публика Македонија издадено на име на веледрогерија-
та која е подносител на барањето или на име на веле-
дрогеријата со која е склучен договор, 

3) договор помеѓу здравствената установа и веле-
дрогеријата, доколку подносител на барањето е здрав-
ствена установа, 

4) доказ дека подносителот на барањето има врабо-
тено лице одговорно за фармаковигиланца, со подато-
ци за име и презиме, стручна подготовка, постојана 
адреса и други информации за контакт со лицето одго-
ворно за фармаковигиланца потребни за функционира-
ње на системот за фармаковигиланца и тоа најмалку: 
телефонски број на кој ќе се обезбеди постојана до-
стапност, број на факс, адреса на електронска пошта и 
копија на дипломата на лицето одговорно за фармако-
вигиланца, 

5) изјава дека увозникот на лекот што е предмет на 
паралелен увоз не е во комерцијална врска односно ка-
питално поврзан со носителот на одобрението за става-
ње на лекот во промет во Република Македонија, 

6) доказ за осигурување за лекот што е предмет на 
паралелен увоз, важечко за територијата на Република 
Македонија, 

7) доказ дека подносителот на барањето го известил 
носителот на одобрението за ставање на лекот во про-
мет на територијата на Република Македонија, за своја-
та намера да врши паралелен увоз на лекот што е пред-
мет на паралелен увоз, 

8) дозвола за промет на големо на правното лице од 
кое се набавува лекот во земјата од каде се врши пара-
лелниот увоз, издадено од надлежен орган, 

9) дозвола за производство за сите активности на 
препакување на лекот издадена од надлежен орган, во 
случај на препакување на лекот што е предмет на пара-
лелен увоз, 

10) сертификат за добра производна пракса, во слу-
чај кога активностите на препакување на лекот што е 
предмет на паралелен увоз, се вршат надвор од Репуб-
лика Македонија, 
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11) договор помеѓу подносителот на барањето и 
правното лице кое врши делови од процесот на произ-
водство, ако подносителот на барањето сам не ги врши 
активностите на препакување, 

12) потврда за платени надоместоци за постапката 
за одобрување на паралелен увоз, 

13) одобрение за ставање на лекот во промет во 
земјата од каде се врши паралелниот увоз на лекот, 

14) изјава од подносителот на барањето дека лекот 
што е предмет на паралелен увоз е ставен и се наоѓа во 
промет во земјата од каде се врши паралелниот увоз на 
лекот, 

15) упатство за пациентот за лекот за којшто е под-
несено барање, што е одобрено во земјата од каде се 
врши паралелниот увоз, 

16) предлог упатство за пациентот за лекот за кој-
што е поднесено барање, на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо, 

17) изјава дека предлог упатството за пациентот за 
лекот за којшто е поднесено барање е идентично со 
упатството за лекот што е одобрено во Република Ма-
кедонија и на кој што подносителот на барањето се по-
викува, или изјава за разликите доколку постојат, 

18) оригинално надворешно пакување на лекот и 
приказ на контактното пакување, во земјата од каде се 
врши паралелниот увоз, 

19) предлог надворешното пакување на лекот и 
приказ на контактното пакување, за лекот за кој е под-
несено барањето, со наведување на разликите во однос 
на лекот доколку постојат,  

20) изјава за разликите на оригиналното надвореш-
ното пакување и предложеното надворешно пакување 
и за влијанието на новото надворешно пакување на ле-
кот, доколку постојат разлики,  

21) изјава од квалификувано лице со детално објас-
нување дека разликите на податоците во упатството за 
пациентот, пакувањето, составот на ексципиенсите, бо-
ите во таблетата, деливост на таблетата, немаат влија-
ние врз терапевтските ефекти, квалитетот, безбедноста 
и ефикасноста на лекот, 

22) изјава од подносителот на барањето дека од но-
сителот на одобрението за ставање на лекот во промет 
нема добиено негативен одговор во рамките на триесет 
дена од приемот на известувањето од точка 7) од овој 
став, 

23) одобрено упатство за пациентот, контактно и 
надворешно пакување на лекот што има добиено одо-
брение за ставање во промет во Република Македонија 
со кој се споредува лекот за кој е поднесено барање за 
добивање на паралелен увоз, 

24) спецификација за квалитет на лекот при пушта-
ње во промет и во рок на употреба, и доколку е потреб-
но соодветни методолошки постапки за испитување. 

Документите од ставот 1 на овој член се доставува-
ат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, 
освен документите од точките 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 
21 и 24 од ставот 1 на овој член, кој може да се достави 
и на јазикот од земјата од каде се врши паралелниот 
увоз со превод на англиски јазик. 

Документите од став 1 на овој член се доставуваат 
во оргинал или копија, освен документите од точките 
5, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 и 22, кои се доставува-
ат исклучиво во оригинал или копија заверена кај но-
тар.  

Во случај на препакување, кон барањето од ставот 1 
на овој член подносителот на барањето доставува до 
Агенцијата и примерок од лекот во оној вид во кој ќе 
се наоѓа во промет во Република Македонија.  

Член 4 
Од страна на Агенцијата за лекови се издава одо-

брението за паралелен увоз на лек ако врз основа на 
потребните податоци и докази во текот на постапката 
утврди значителна сличност меѓу лекот што има доби-
ено одобрение за ставање во промет и се наоѓа во про-
мет во земјата од каде се врши паралелниот увоз и за 
кој се бара одобрение за паралелен увоз, и лекот што 
има одобрение за ставање во промет во Република Ма-
кедонија. При утврдувањето на значителната сличност 
меѓу лековите, од страна на Агенцијата за лекови може 
да се побара и мислење од стручни и научни лица за 
оцена на лекот и мислење дали можните разлики прет-
ставуваат ризик по здравјето на луѓето. 

  
Член 5 

По добивањето на одобрението за паралелен увоз 
на лекот, во периодот на неговото важење, носителот 
на одобрението ги следи сите промени што ќе настанат 
кај лекот во земјата од каде се врши паралелен увоз на 
лекот, што се јавно достапни за што ја известува Аген-
цијата за лекови. 

Ако промените од став 1 на овој член се однесуваат 
на промена на податоците во упатството за пациентот, 
односно на пакувањето на лекот, носителот на одобре-
нието за паралелен увоз на лекот до Агенцијата за ле-
кови  доставува барање за промени, најдоцна до 60 де-
на од денот кога промената ќе стапи во сила во земјата 
од каде се врши паралелен увоз на лекот. 

Барањето од став 2 на овој член кое е дадено во 
прилог 2, и е составен дел на овој правилник ги содржи 
следниве податоци: 

1) податоци за лекот (име на лекот, број на одобре-
ние за паралелен увоз, активна супстанција, фармацев-
тска дозирана форма, јачина и големина на пакување), 

2) податоци за подносителот на барањето за проме-
на на одобрението за паралелен увоз (назив и седиште, 
телефонски број, број на факс, адреса на електронска 
пошта, и информации за лицето за фармаковигиланца и 
лицето за контакт), 

3) податоци за настанатите промени од став 2 на 
овој член, и 

4) изјава на одговорното лице на подносителот на 
барањето за промена (име и презиме и функција). 

Во зависност од податокот за настанатата промена, 
од страна на Агенцијата за лекови може да се побара 
подносителот на барањето кон барањето од став 3 на 
овој член, да  достави и доказ од надлежниот орган на 
земјата од каде се врши паралелен увоз дека е одобрена 
настанатата промена. 

Ако врз основа на потребните податоци и докази во 
текот на постапката се утврди дека барањето за проме-
ната на одобрението за паралелен увоз на лек е основа-
но, од страна на Агенцијата за лекови се издава одобре-
ние за промена на одобрението за паралелен увоз на 
лек . 

 
Член 6 

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

 
 Бр. 15-1701/1                               Министер  

5 март 2012 година                               за здравство, 
     Скопје                                  Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

936. 
Врз основа на член 29 став (2) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 89/08, 
171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СЕМЕНСКИ И САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ ОД ВИДОВИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РА-
СТЕНИЈА ВО ОРИГИНАЛНО ПАКУВАЊЕ КОИ 
МОЖАТ ДА СЕ УВЕЗУВААТ ЗА  ЛИЧНА УПОТРЕБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат количествата на 
семенски и саден материјал од видови на земјоделски 
растенија во оригинално пакување кои можат да се 
увезуваат за лична употреба. 

 
Член 2 

Семенски материјал и саден материјал наменет за 
лична употреба може да увезуваат лица кои не се реги-
стрирани како снабдувачи на семенски и саден матери-
јал во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство-Управа за семе и саден материјал, ако 
количеството на семенскиот и садниот материјал не 
надминува: 

А) Житни растенија 
- пченка          до 1 кг. 
- сирак         до 1 кг. 
- останати видови      до 1 кг. 
 
Б) Маслодајни и влакнодајни растенија 
- за сите видови       до 2 кг. 
 
В) Фуражни растенија и репа 
- семенска мешавина     до 2 кг. 
- моногерно семе од репа    до 2 кг. 
- полигермно семе од репа    до 5 кг. 
- останати видови      до 5 кг. 
 
Г) Градинарски растенија 
- мешункасти видови     до 2 кг. 
- кромид, шпаргла, блитва    до 100 гр. 
- цвекло, репка, бостан, тиква   до 100 гр. 
- шеќерна пченка и пуканки   до 100 гр. 
- морков, ротквица и спанаќ   до 5 гр. 
-домати и пиперки                                  до 5 гр. 
- останати видови      до 50 гр. 

Д) Саден материјал од овошни растенија 
- дрвенасти овошни растенија  
од сите видови                                до 30 броја 
- јагодести растенија                        до 50 броја 
 
Ѓ) Саден материјал од винова лоза     до 30 броја 
 

Член 3 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за  количествата на 
семенски и саден материјал од видови на земјоделски 
растенија во оригинално пакување кои можат да се 
увезуваат за лична употреба(„Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.107/11). 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 18-2/2                                     Министер,  

март 2012 година                         Љупчо Димовски, с.р. 
  Скопје 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

937. 
Врз основа на член 60 став (3) од Законот за упра-

вување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 140/10, 47/11 и 148/11), министерот за живот-
на средина и просторно планирање, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА 
НАПЛАТА НА ГЛОБАТА ВО МАНДАТНА ПОСТАПКА 

 
Член 1 

Со овој правилник се прoпишува формата и содр-
жината на поканата за наплата на глобата во мандатна 
постапка по прекршоци од областа на управувањето со 
батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумула-
тори.  

 
Член 2 

Поканата за наплата на глоба во мандатна постапка 
по прекршоци од областа на управувањето со батерии 
и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, се из-
дава во А5 формат и содржи по пет идентични приме-
роци изработени од тенка индиго хартија во бела боја, 
на која податоците се испишани со црни букви. 
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Член 3 
(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја из-

дава  државниот инспектор за животна средина ги со-
држи следните елементи: 

1. Грб на Република Македонија; 
2. Назив на органот кој го издава поканата за напла-

та на глоба, 
3. Рубрика за архивскиот број; 
4. Место предвидено за серискиот број; 
5. Правниот основ за издавање на поканата за нап-

лата на глоба за сторениот прекршок; 
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ 

која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член од Законот за управување со батерии и аку-

мулатори и отпадни батерии и акумулатори со кој е 
предвиден прекршокот“ 

- „Глоба предвидена за прекршокот“ 
7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршо-

кот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
- „л.к. бр.“; 
- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општи-

на)“ 
8. Напомена за обврската за плаќање на глобата за 

сторениот прекршок; 
9. Правна поука; 
10. Место за печат и 
11. Потпис на сторителот на прекршокот и држав-

ниот инспектор за животна средина. 
(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член е 

дадена во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја из-
дава овластениот инспектор за животна средина, кому-
налниот инспектор на општината, на општината во 
Градот Скопје и на Градот Скопје, ги содржи следните 
елементи: 

1. Грб на Република Македонија; 

2. Место предвидено за името на општината 

3. Рубрика за архивскиот број; 

4. Место предвидено за серискиот број; 

5. Правниот основ за издавање на поканата за нап-

лата на глоба за сторениот прекршок; 

6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ 

која содржи: 

- „Ден“; 

- „Час“; 

- „Место на сторување“; 

- „Опис на прекршокот“; 

- „Член од Законот за управување со батерии и аку-

мулатори и отпадни батерии и акумулатори со кој е 

предвиден прекршокот“ 

- „Глоба предвидена за прекршокот“ 

7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршо-

кот“ која содржи: 

- „Име и презиме“; 

- „ЕМБГ“; 

- „л.к. бр.“; 

- „СВР“; 

- „Адреса на живеење (улица, број, место, општи-

на)“; 

8. Напомена за обврската за плаќање на глобата за 

сторениот прекршок; 

9. Правна поука; 

10. Место за печат и 

11. Потпис на сторителот на прекршокот и овласте-

ниот инспектор за животна средина, комуналниот инс-

пектор на општината, на општината во Градот Скопје и 

на Градот Скопје. 

(2) Образецот на поканата од став (1)  на овој член е 

дадена во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

        Бр. 07-455/2                  Министер за животна 

1 март 2012 година      средина и просторно планирање, 

           Скопје                       Абдилаќим Адеми, с.р. 
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938. 

Врз основа на член 59 став  (2) и (9) од Законот за 
управување со електрична и електронска опрема и от-
падна електрична и електронска опрема („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), министе-
рот за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА,  НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО  И  НАЧИНОТ  НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА  
ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата, како и начинот на водење на 
единствена евиденција за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, др-
жавниот инспектор за животна средина односно држав-
ниот пазарен инспектор кој го извршил инспекцискиот 
надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправил-
ност, и на лицето или субјектот каде што е утврдена 
неправилноста при вршење на инспекцискиот надзор 
(во натамошниот текст: субјектот на надзорот) му вра-
чува покана за едукација. 

Поканата од став 1 на овој член се печати на харти-
ја во бела боја на А4 формат и ги содржи следните еле-
менти: 

1. грб на Република Македонија и називот на орга-
нот кој ја спроведува едукацијата; 

2. назив на поканата, број и датум; 
3. податоци за субјектот на надзорот (име и прези-

ме, ЕМБГ , адреса на живеење) за физичко лице или 
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно 
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци 
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно 
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и 
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот); 

4. време, датум и место каде ќе се спроведе едука-
цијата; 

5. кратко означување на предметот на поканата, од-
носно утврдената неправилност во примената на 
одредбата од прописот; 

6. напомена дека доколку лицето или субјектот на 
надзорот не се јави на закажаната едукација ќе се смета 
дека истата е спроведена; 

7. име и презиме и потпис на државниот инспектор 
за животна средина односно државниот пазарен инспе-
ктор; 

8. место и датум на издавање на поканата и 
9. место за потпис и печат. 
Поканата од став 1 на овој член за која едукација 

врши државниот инспектор за животна средина кој го 
извршил инспекцискиот надзор е дадена во Прилог 1 
кој е составен дел на овој правилник. 

Поканата од став 1 на овој член за која едукација 
врши државниот пазарен инспектор кој го извршил 
инспекцискиот надзор е дадена во Прилог 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Едукацијата ја организира и спроведува државниот 
инспектор за животна средина или државниот пазарен 
инспектор кој го извршил инспекцискиот надзор . 

Едукацијата се врши во просториите на Државниот 
инспекторат за животна средина или во просториите на 
државниот пазарен инспектор кој го извршил инспек-
цискиот надзор, што се најблиску до седиштето на 
правното лице или до објектот во кој е утврдена непра-
вилноста. 

По исклучок, од став 2 на овој член, едукацијата 
може да се врши и во деловните простории на правни-
те лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е 
утврдена неправилност. 

Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два па-
ти во месецот. 

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- податоци за физичкото лице (име и презиме, 

ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице 
кое се повикува на едукација (назив и седиште, ЕДБ, 
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или пода-
тоци за лицето претставник на субјектот на надзорот 
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функција-
та која ја врши во субјектот на надзорот); 

- време, датум и место каде се спроведува едукаци-
јата; 

- име и презиме на државниот инспектор за живот-
на средина или државниот пазарен инспектор кој ја 
спроведува едукацијата и 

- укажување на одредбата на чија примена е утврде-
на неправилност за која се спроведува едукацијата и на 
мерките кои следат доколку не се отстрани неправил-
носта во определениот рок. 

Записникот од став 1 на овој член го потпишува 
инспекторот што ја врши едукацијата и лицето кое се 
едуцира. 

Примерок од записникот од став 1 на овој член се 
врачува на лицето односно на лицето претставник на 
субјектот на надзорот кое се едуцира. 

 
Член 5 

Државниот инспектор за животна средина односно 
државниот пазарен инспектор кој го извршил инспек-
цискиот надзор води единствена евиденција за спрове-
дената едукација. 

Евиденцијата за спроведената едукација за лицата 
кои се едуцирани се води во пишана и електронска 
форма, во која се запишуваат следните податоци: 

- реден број; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- датум и место на едукацијата; 
- предмет на едукацијата; 
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот 

кое се едуцира; 
- име и презиме на државниот инспектор за живот-

на средина односно државниот пазарен инспектор кој 
ја извршил едукацијата и 

- забелешка. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применуваа од 1 јануа-
ри 2013 година. 

 
Бр. 07-896/3                Министер за животна 

1 март 2012 година      средина и просторно планирање, 
Скопје                                Абдилаќим Адеми, с.р. 
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939. 

Врз основа на член 13 став 7 од Законот за процена 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за животна среди-
на и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ 
ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ 
НА ДОБРАТА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на боди-

рање на писмениот дел од стручниот испит за процену-
вачи на вредноста на добрата и влијанијата врз живот-
ната средина. 

 
Член 2 

(1) Писмениот дел на стручниот испит за процену-
вачи се состои од два дела и тоа: тест и изработка на 
практичен пример од соодветната област кои  се боди-
раат со определен број бодови. 

(2) Бодирањето на тестот се врши на одговорите 
кои се заокружени како еден од веќе понудените одго-
вори или на дадениот одговор на поставените праша-
ња. 

(3) Тестот од писмениот дел од стручниот испит за 
проценувачи се состои од 35 прашања од следните об-
ласти: 

- три прашања од областа на Законот за процена;  
- петнаесет прашања од областа на животната сре-

дина;  
- петнаесет прашања од областа на методи на про-

цена и 
- две прашања од областа на извештај за  процена. 
(4) Секое прашање од областите од став 1 алинеја 1  

и 4 од на овој член се вреднува по 2 бода. 
(5) Секое прашање од областа од став 1 алинеја 2 и 

3 од на овој член се вреднува по 3 бода. 
(6) Кандидатот може да добие најмногу 100 бода на 

тестот. 
 

Член 3 
Кандидатот се смета дека го положил тестот ако 

вкупно има најмалку 65 бода и тоа најмалку половина 
од бодовите за секоја област од член 2 став 1 алинеи 2 
и 3 од овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Вториот дел од испитот се состои во решавање 
на два примера од областа на процената на вредноста 
на добрата и влијанијата врз животната средина. Секој 
пример се вреднува со 50 бодa така што вкупниот број 
на бодови на тестот изнесува 100 бода. 

(2) Кандидатот се смета дека го положил практич-
ниот дел од писмениот испит ако има најмалку 75 бода 
од вкупните 100 бода. 

 
Член 5 

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

 
     Бр. 07-1534/3          Министер за животна средина  

28 февруари 2012 година      и просторно планирање, 
         Скопје                      Абдилаќим Адеми, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

940. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија “ бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР 
 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Гостивар, број 02-257/2  
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 
седницата одржана на  21.2.2012  година . 

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

 
      Бр. 10-1399/2  
1 март 2012 година                         Министер, 
         Скопје                           Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
941. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 
57/2010 и бр. 135/2011), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија, постапувајќи по Бара-
њето на ПроКредит Банка АД Скопје, поднесено на ден 
13.2.2012 година, на седницата одржана на ден 28.2.2012 
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 ПроКредит Банка  АД Скопје се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност по 
пат на приватна понуда - четврта емисија на 357.351 
обични акции со вкупен износ на емисијата од 
3.000.000 евра, согласно Одлуката за зголемување на 
основната главнина  на ПроКредит Банка  АД Скопје, 
Македонија преку издавање на акции од четврта еми-
сија преку приватна понуда на акции, донесена од Со-
бранието на акционери на Банката на ден 12.12.2011 
година. 

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 за зголемување на 
основната главнина  на ПроКредит Банка  АД Скопје, 
Македонија преку издавање на акции од четврта еми-
сија преку приватна понуда на акции, донесена од Со-
бранието на акционери на Банката на ден 12.12.2011 
година. 

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. 
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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 на Република Македонија  да достави доказ 
дека е извршен упис на акциите. 

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 07-14     Комисија за хартии од вредност на                                  
28 февруари 2012 година       Република Македонија 

        Скопје                            Претседател, 
                              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
942. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008; 57/2010 и 
135/2011 година), постапувајќи по барањето бр. УП1 
08-5 од 20.01.2012 година Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одр-
жана на ден 10.02.2012 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на Михајло Брова Зиков  од Скопје. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Михајло Брова Зиков се дава за период од пет 
години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Михајло Брова Зиков престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност. 

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

        
      Број УП1 08-5     Комисија за хартии од вредност на 
10 февруари 2012 година      Република Македонија, 

    Скопје                               Претседател,  
                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
943. 

Врз основа на член 88 став 1 алинеја б) и член 184, 
точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,  57/2010 и 
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, постапувајќи по барањето број УП1 
08-8 од 27.01.2012 година на Македонска берза АД 
Скопје за добивање на согласност на Одлуката за изме-
ни на Правилата за тргување на Македонска берза АД 
Скопје, на седницата одржана на ден 10.2.2012 година 
донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени на 

Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје 
број  02-96/1 од 25.1.2012 година, доставена до Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на ден 27.1.2012 година. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје во 
рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова 
Решение да достави до Комисијата за хартии од вред-
ност пречистен текст на Правилата за тргување на Ма-
кедонска берза АД Скопје. 

3. 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 08-8     Комисија за хартии од вредност на 
10 февруари 2012 година      Република Македонија 

    Скопје                             Претседател,  
                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
944.   

Врз основа на член 88 став 3 а во врска со член 184 
точка ѓ), е), ж) и к) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 
07/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одр-
жана на ден 10.2.2012 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонската берза АД 

Скопје, во рок од 15 календарски денови од денот на 
приемот на ова Решение, во Правилата за тргување и 
во Анексите кои се прилог на Правилата да го уреди и 
на истоветен начин да го пропише начинот на внесува-
њето на дневните налози, а особено во: 

- во член 29 од Правилата за тргување; 
- во делот 8.8 од Анексот 3 на Правилата за тргување; 
- во делот 7.8 од Анексот 4 на Правилата за тргување. 
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, 

по постапувањето од точката 1 од ова Решение, да до-
стави до Комисијата за хартии од вредност, пречистен 
текст на Правилата за тргување на Македонска берза 
АД Скопје. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

 
      УП 1 Број 08-13      Комисија за хартии од вредност на                            
10 февруари 2012 година       Република Македонија 

        Скопје                            Претседател, 
                              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

945. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Бањица – Општина 
Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10 – 
от ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастарот на недвижности од став 1 од ова реше-
ние, престанува да се применува катастарот на земји-
ште за КО Бањица, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-3656/2                               Директор, 

5 март 2012 година                 Љупчо Георгиевски, с.р. 
   Скопје 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
946. 

Врз основа на член 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 („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.113/07, 24/11 
и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИ-
СТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН 
УВОЗ И ТРАНЗИТ,  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИ-
ФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИ-
ДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД 
ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ  

ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ 
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO (∗) 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и 
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско 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 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комиси-
јата бр. 2100/686/ЕУ од 18 август 2011 година за измена на При-
лог I од Одлуката бр. 2004/211/ЕК од 13 октомври 2011 година за 
измени на Мексико во листата на трети земји и нивни делови од 
кои е одобрен внес во Унијата на живи еквиди и семе, јајце кле-
тки и ембриони од видот еквиди (32011D0686); Регулатива на Ко-
мисијата за имплементација (ЕУ) бр. 1112/2011/ЕК од 3 ноември 
2011 година за изменување на Регулативата бр. 206/2010/ЕУ за 
измени на Парагвај во листата на трети земји, територии или де-
лови одобрени за внес во Европската Унија на одделни видови 
животни и свежо месо и условите за ветеринарна сертификација 
(32011R1112); Регулатива на Комисијата (EУ) бр. 28/2012од 11 ја-
нуари 2012  година за утрврдување на условите за сертификација 
за увоз и транзит низ Унијата на определени мешовити произво-
ди и за зименување на Одлуката бр. 2007/275/EК и Регулативата 
(EК) бр. 1162/2009 (32012R0028); Регулатива на Комисијата за 
имплементација (EУ) бр. 66/2012 од 25 јануари 2012 година за из-
менување на Регулативата (EК) бр 318/2007 за утврдување на 
здравствените барања за увоз на одделни видови птици во Заед-
ницата и условите за нивно карантинирање (32012R0066); Одлука 
на Комисијата бр. 2007/275/EК од 17 април 2007 година за листа-
та на животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегле-
ди на ветеринарни инспекциски места на граничен премин 
(32007D0275); Регулатива на Комисијата за имплементација (ЕУ) 
бр. 110/2012 за изменување на Прилог 2 од Одлуката бр. 
2007/777/ЕК и Прилог 1 од Регулативата бр. 798/2008/ЕК за изме-
ни на Јужна Африка во листата на трети земји или нивни делови 
(32012R0110). 

на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 
27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11, 114/11, 168/11, 185/11 
и 4/12), во членот 2, по точката 41) се додава нова точ-
ка 42) која гласи: 

„42) ‘мешовит производ’ е храна за исхрана на лу-
ѓе, која содржи како преработени производи од живо-
тинско потекло така и производи од растително потек-
ло и ги вклучува тие каде преработувањето на примар-
ните производи се интегрален дел од производството 
на крајниот производ.” 

Точките 42) и 43) стануваат точки 43) и 44). 
 

Член 2 
Во член 148, по ставот (7) се додава нов став (8) кој 

гласи: 
„(8) По исклучок на став (1) од овој член, ветери-

нарно-здравствениот сертификат за пратките со произ-
води од јајца, кои потекнуват од Кралството Холандија 
и се наменети за увоз во Република Македонија, треба 
да е изготвен согласно образецот ‘NL/EP’ кој е даден 
во Прилог VII Дел 18 од овој правилник. 

 
Член 3 

Во членот 162, точката 2) се менува и гласи: 
„2) птиците потекнуваат од трети земји или делови 

од трети земји наведени во Прилог VI Дел 11 кој е со-
ставен дел на овој правилник.” 

 
Член 4 

По делот IX се додава нов дел IX-а и два нови чле-
на 163-а и 163-б кои гласат: 

„IX-а 
Увоз и транзит на мешовити производи 

 
Член 163-а 

Увоз на мешовити производи 
 
(1) Увоз на пратки со мешовити производи кои со-

држат преработени производи од месо, или кои содр-
жат преработени производи од млеко, или кои во поло-
вина или повеќе од нивната супстанција содржат пре-
работени производи од риба или јајца, се врши докол-
ку: 

1) доаѓаат од трета земја одобрена за увоз во Репуб-
лика Македонија на производи од животинско потекло 
кои се содржани во тие мешовити производи, 

2) производите од животинско потекло кои се кори-
стат за производство на тие мешовити производи по-
текнуваат од објекти одобрени за увоз во Република 
Македонија, и 

3) се придружени со здравствен сертификат, соглас-
но образецот CP-I од Прилог VII Дел 21 на овој пра-
вилник и ги исполнуваат барањата утврдени во тој сер-
тификат.  

(2) Увоз на пратки со мешовити производи кои во 
половина или повеќе од нивната супстанција содржат 
други производи од животинско потекло освен оние од 
став (1) на овој член, се врши доколку: 
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1) доаѓаат од трета земја или дел на трета земја одо-
брена за увоз во Република Македонија на производи 
од животинско потекло кои се содржат во тие мешови-
ти производи, и  

2) се придружени со соодветен ветеринарно-здрав-
ствен сертификат за производот од животинско потек-
ло кој е составен дел од мешовитиот производ. 

 
Член 163-б 

Транзит и складирање на одредени мешовити  
производи 

 
Транзит на пратки со мешовити производи кои со-

држат преработени производи од месо, или кои содр-
жат преработени производи од млеко и кои не се наме-
нети за увоз туку се наменети за трета земја преку ди-
ректен транзит или по складирање во Република Маке-
донија, се врши доколку:  

1) доаѓаат од трети земји или делови од трети земји 
одобрени за увоз во Република Македонија на произво-
ди од животинско потекло кои се содржани во тие ме-
шовити производи и се во согласност со соодветните 
барања за третман на тие производи, 

2) се придружени со здравствен сертификат, соглас-
но образецот CP-T/S од Прилог VII Дел 21 на овој пра-
вилник и ги исполнуваат условите пропишани во тој 
сертификат, и 

3) со записникот и решението (ВВДП) од член 65 
на овој правилник, потпишан од официјалниот ветери-
нар на граничен премин на влез во Република Македо-
нија, се потврди дека пратката е прифатлива за тран-
зит, вклучувајќи и складирање, каде што е соодветно.”  

 
Член 5 

Членот 164 се менува и гласи: 
„Увоз на производи и нус-производи од животин-

ско потекло во Република Македонија е дозволен од 
објекти кои се наоѓаат на веб страната на Агенцијата за 
храна и ветеринарство, www.fva.gov.mk.” 

 
Член 6 

(1) Во Прилогот VI Дел 2, Листата на трети земји 
од кои се врши увоз на копитари, се заменува со нова 
Листа, која е дадена во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Во Дел 4, Листата на трети земји од кои се врши 
увоз на свежо месо од животни од родовите 
Proboscidea и Artiodactyla, се заменува со нова Листа, 
која е дадена во Прилог кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(3) Во Дел 8В, Листата на трети земји кои не се 
одобрени за увоз за одредени видови според режимот 
на неспецифична обработка (A), но е одобрен увоз на 
пастрма/сушено месо и пастеризирани производи од 
месо, се заменува со нова Листа, која е дадена во При-
лог кој е составен дел на овој правилник.  

(4) По Делот 10, се додава нов Дел 11 кој е даден во 
Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Во Прилогот VII Дел 1, обрасците на вете-
ринaрно-здравствени сертификати BOV-X-EU, BOV-Y-
EU, OVI-X-EU, OVI-Y-EU и RUM-EU, се заменуваат 
со нови обрасци BOV-X-EU, BOV-Y-EU, OVI-X-EU, 
OVI-Y-EU и RUM-EU, кои се дадени во Прилог и се 
составен дел на овој правилник. 

(2) Во Делот 4, образецот на ветеринарно-здрав-
ствен сертификат POR-CA се заменува со нов образец 
POR-CA, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој 
правилник.  

(3) Во Делот 18, по образецот на ветеринарно-
здравствен сертификат NL/POU-MI/MSM се додава нов 
образец на ветеринарно-здравствен сертификат NL/EP, 
кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правил-
ник.  

(4) По Делот 20, се додава нов Дел 21, со два нови 
обрасци на здравствени сертификати CP-I и CP-T/S, 
кои се дадени во Прилог и се составен дел на овој пра-
вилник.  

 
Член 8 

Одредбите од членовите 4 и 7 став (4) на овој пра-
вилник, ќе отпочнат да се применуваат од 1 октомври 
2012 година, освен образецот на здравствен сертифи-
кат за транзит/ складирање на мешовити производи низ 
територијата на Република Македонија CP-T/S, кој ќе 
отпочне да се применува со пристапувањето на Репуб-
лика Македонија во Европската Унија. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 19-27/4 

1 март 2012 година                                 Директор, 
  Скопје                                    Дејан Рунтевски, с.р. 
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ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА  
САМОУПРАВА 

947. 
Државниот инспекторат за локална самоуправа – 

Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) на 
ден 2.3.2012 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Примената на Одлуката за преименување на основ-

ното училиште “Никола Вапцаров” во основно учили-
ште “Имри Елези”, бр.07-109/3 од 27-01-2012 година,  
донесена од Советот на Општина Чаир, објавена во 
(„Службен гласник на Општина Чаир„ бр.01/2012), со 
наш архивски бр.17-6/168, примена на ден 15.2.2012, 
СЕ  ЗАПИРА. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Државниот инспекторат за локална самоуправа – 

Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) извр-
ши надзор над законитоста на прописите донесени од 
страна на советот на општина Чаир кој градоначални-
кот на општина Чаир ги достави до Државниот инспе-
кторат за локална самоуправа на ден 15.2.2012 година, 
објавени во Службен гласник на општина Чаир бр. 
01/2012. Од страна на советничка група во општина 
Чаир на ден 31.1.2012 година до инспекторатот е до-
ставена претставка за четири незаконити одлуки доне-
сени од страна на советот на општина Чаир на 44 –та 
седница на советот оддржана на ден 26.1.2012 година. 
Од страна на Државниот инспекторат за локална само-
управа на ден 17.2.2012 година доставено е барање до 
општина Чаир дополнително да бидат доставени еви-
денцијата за националната структура на советот, ини-
цијативата за измена на имињата на основните учили-
шта, одлуките за преименување на имињата на основ-
ните училишта,евиденен лист за учество на членовите 
на советот на 44-та седница како и записник од оддр-
жаната 44-та од совет на општна Чаир. Од страна на 
советот на општина Чаир на ден 1.3.2012 година под 
бр. 07-423/2 доставен е допис за доставување на бара-
ната документација, по претходно барање од страна на 
Државниот инспекторат за локална самоуправа.   

Од фактите утврдени во постапката на  извршениот 
надзор над законитоста на  цитираните прописи на оп-
штината, Органот заклучи  дека одлуката донесена сог-
ласно: член 36 став 1 точка 15 и член 41 став 3 од Зако-
нот за локална самоуправа, како и член 26 став 1 од 
статутот на општина Чаир не е во согласност со закон-
ските прописи. 

Имено донесената одлука бр.07-109/3 од 27.01.2012 
година за преименување на основното училиште „Ни-
кола Вапцаров„ во основно училиште „Имри Елези„ е 
донесена спротивно на член 55, член 57 и член 58 од 
Деловникот за работа на Советот на општина Чаир до-
несен на 13.7.2005 година, како и врз основа на член 29 
од законот за локална самоуправа и согласно член 26 
став 1 точка од Статутот на општина Чаир. Од изврше-
ниот увид во приложениот записник од оддржаната 44-
та седница на Советот на општина Чаир на ден 
26.1.2012 година, Државниот инспекторат за локална 
самоуправа констатираше дека од дваест и шест члено-
ви на советот присутни биле дваесет и двајца членови 
на Советот при што дневниот ред за 44-та седница е 
навреме доставен до советниците и истиот е со предло-
жена дваесет и една точка (21). 

Пред усвојувањето на предложениот дневен ред 
согласно член 55 од Деловникот за работа на Советот, 
претседателот на Советот ги става на дневен ред пред-
лозите за одлагање, симнување од дневен ред како и 

барањата за дополнување на дневниот ред. Од присут-
ните советници ниту еден не предложил и не побарал 
пред усвојувањето на дневниот ред за 44-та седница 
дополнително да се стави нова точка или повеќе точки 
на дневен ред со што предложените дополнувања од 
страна на советник од Советот на општината меѓу кои 
и одлуката за преименување на ОУ „Никола Вапцаров„ 
во ОУ „Имри Елези„ е незаконска и спротивно на член 
55 од Деловникот за работа на Советот на општината. 
Членовите на советот согласно член 58 претресот по 
прашањата од дневниот ред го вршат според утврдени-
от редослед на дневниот ред, при што согласно член 58 
став 2 советот може да одлучи само да се извршат из-
мени во редоследот на претресот по одделни прашања, 
НО НЕ И ИСТИТЕ И ДА ГИ МЕНУВА. 

Со ваквата постапка е прекршен член 26 од стату-
тот на општина Чаир, која согласно законските овла-
стувања и го донесува Деловникот за работа врз основа 
на кој работи советот на општината. 

Согласно член 55 од законот за локална самоуправа 
во општината во која најмалку 20% од вкупниот број 
жители утврден на последниот попис на населението 
се припадници на одредена заедница се формира коми-
сија за односи меѓу заедниците. Комисијата ја сочину-
ваат еднаков број претставници застапени во општина-
та, работата на истата се одредува со статут, ги разгле-
дува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу за-
едниците во општината и дава мислења и предлози за 
нивно решавање. Согласно член 55 точка 5 од законот 
за локална самоуправа по мислењата и предлозите на  
комисијата за односи меѓу заедниците, советот на оп-
штината е должен да ги разгледува мислењата и пред-
лозите од страна на комисијата и одлучи во врска со 
нив. Одредбите од законот за локална самоуправа на-
бројани во член 55 кои ги регулираат правата и обвр-
ските на комисијата за односи меѓу заедниците, е ин-
корпориран и во статутот на советот на општина Чаир, 
предвидени во член 40-ж од статутот на општина Чаир.  

Државниот инспекторат за локална самоуправа по 
извршениот увид над законитоста и прописите на наве-
дената одлука бр.07-109/3 од 27.1.2012 година за преи-
менување на ОУ „Никола Вапцаров„ во ОУ „Имри 
Елези„ неспорно констатира дека комисијата за односи 
меѓу заедниците ниту се состанала, ниту има мислење 
и предлози за предложената промена на името на ос-
новното училиште „Никола Вапцаров„ во „Имри Еле-
зи„ ниту пак советот на општината Чаир кој согласно 
член 55 точка 5 од законот за локална самоуправа е 
должен да ги разгедува мислењата и предлозите на ко-
мисијата и да одлучи во врска со нив оваа законска 
одредба при донесувањето на цитираната одлука бр.07-
109/3 од 27.01.2012 година го НЕМА НАПРАВЕНО.  

Од напред наведеното Државниот инспекторат за 
локална самоуправа донесе одлука како во диспозити-
вот од ова решение.  

Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија„), а ќе се поведе и постапка 
пред Уставниот суд на Република Македонија за оце-
нување на уставноста и законитоста на донесената од-
лука. 

   Директор, 
                                                Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 
948. 

Државниот инспекторат за локална самоуправа – 
Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) на 
ден 2.3.2012 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Примената на Одлуката за преименување на основ-
ното училиште “Рајко Жинзифов” во основно учили-
ште “Исмаиљ Ќемаљи”, бр.07-109/4 од 27-01-2012 го-
дина,  донесена од Советот на Општина Чаир, објавена 
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во („Службен гласник на Општина Чаир„ бр.01/2012), 
со наш архивски бр.17-6/168, примена на ден 15.2.2012, 
СЕ  ЗАПИРА.  

О б р а з л о ж е н и е 
 
Државниот инспекторат за локална самоуправа – 

Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) извр-
ши надзор над законитоста на прописите донесени од 
страна на советот на општина Чаир кој градоначални-
кот на општина Чаир ги достави до Државниот инспе-
кторат за локална самоуправа на ден 15.2.2012 година, 
објавени во Службен гласник на општина Чаир бр. 
01/2012. Од страна на советничка група во општина 
Чаир на ден 31.1.2012 година до инспекторатот е до-
ставена претставка за четири незаконити одлуки доне-
сени од страна на советот на општина Чаир на 44 –та 
седница на советот оддржана на ден 26.1.2012 година. 
Од страна на Државниот инспекторат за локална само-
управа на ден 17.2.2012 година доставено е барање до 
општина Чаир дополнително да бидат доставени еви-
денцијата за националната структура на советот, ини-
цијативата за измена на имињата на основните учили-
шта, одлуките за преименување на имињата на основ-
ните училишта,евиденен лист за учество на членовите 
на советот на 44-та седница како и записник од оддр-
жаната 44-та од совет на општна Чаир. Од страна на 
советот на општина Чаир на ден 1.3.2012 година под 
бр. 07-423/2 доставен е допис за доставување на бара-
ната документација, по претходно барање од страна на 
Државниот инспекторат за локална самоуправа.   

Од фактите утврдени во постапката на  извршениот 
надзор над законитоста на  цитираните прописи на оп-
штината, Органот заклучи  дека одлуката донесена сог-
ласно: член 36 став 1 точка 15 и член 41 став 3 од Зако-
нот за локална самоуправа, како и член 26 став 1 од 
статутот на општина Чаир не е во согласност со закон-
ските прописи. 

Имено донесената одлука бр.07-109/4 од 27.01.2012 
година за преименување на основното училиште „Рајко 
Жинзифов„ во основно училиште „Исмаиљ Ќемаљи„ е 
донесена спротивно на член 55, член 57 и член 58 од 
Деловникот за работа на Советот на општина Чаир до-
несен на 13.7.2005 година, како и врз основа на член 29 
од законот за локална самоуправа и согласно член 26 
став 1 точка од Статутот на општина Чаир. Од изврше-
ниот увид во приложениот записник од оддржаната 44-
та седница на Советот на општина Чаир на ден 
26.1.2012 година, Државниот инспекторат за локална 
самоуправа констатираше дека од дваест и шест члено-
ви на советот присутни биле дваесет и двајца членови 
на Советот при што дневниот ред за 44-та седница е 
навреме доставен до советниците и истиот е со предло-
жена дваесет и една точка (21). 

Пред усвојувањето на предложениот дневен ред 
согласно член 55 од Деловникот за работа на Советот, 
претседателот на Советот ги става на дневен ред пред-
лозите за одлагање, симнување од дневен ред како и 
барањата за дополнување на дневниот ред. Од присут-
ните советници ниту еден не предложил и не побарал 
пред усвојувањето на дневниот ред за 44-та седница 
дополнително да се стави нова точка или повеќе точки 
на дневен ред со што предложените дополнувања од 
страна на советник од Советот на општината меѓу кои 
и одлуката за преименување на ОУ „Рајко Жинзифов„ 
во ОУ „Исмаиљ Ќемаљи„ е незаконска и спротивно на 
член 55 од Деловникот за работа на Советот на општи-
ната. Членовите на советот согласно член 58 претресот 
по прашањата од дневниот ред го вршат според утврде-
ниот редослед на дневниот ред, при што согласно член 
58 став 2 советот може да одлучи само да се извршат 
измени во редоследот на претресот по одделни праша-
ња, НО НЕ И ИСТИТЕ И ДА ГИ МЕНУВА. 

Со ваквата постапка е прекршен член 26 од стату-
тот на општина Чаир, која согласно законските овла-
стувања и го донесува Деловникот за работа врз основа 
на кој работи советот на општината. 

Согласно член 55 од законот за локална самоуправа 
во општината во која најмалку 20% од вкупниот број 
жители утврден на последниот попис на населението 
се припадници на одредена заедница се формира коми-
сија за односи меѓу заедниците. Комисијата ја сочину-
ваат еднаков број претставници застапени во општина-
та, работата на истата се одредува со статут, ги разгле-
дува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу за-
едниците во општината и дава мислења и предлози за 
нивно решавање. Согласно член 55 точка 5 од законот 
за локална самоуправа по мислењата и предлозите на  
комисијата за односи меѓу заедниците, советот на оп-
штината е должен да ги разгледува мислењата и пред-
лозите од страна на комисијата и одлучи во врска со 
нив. Одредбите од законот за локална самоуправа на-
бројани во член 55 кои ги регулираат правата и обвр-
ските на комисијата за односи меѓу заедниците, е ин-
корпориран и во статутот на советот на општина Чаир, 
предвидени во член 40-ж од статутот на општина Чаир.  

Државниот инспекторат за локална самоуправа по 
извршениот увид над законитоста и прописите на наве-
дената одлука бр.07-109/4 од 27.1.2012 година за преи-
менување на ОУ „Рајко Жинзифов„ во ОУ „Исмаиљ 
Ќемали„ неспорно констатира дека комисијата за одно-
си меѓу заедниците ниту се состанала, ниту има мисле-
ње и предлози за предложената промена на името на 
основното училиште „Рајко Жинзифов„ во „Исмаиљ 
Ќемаљи„ ниту пак советот на општината Чаир кој сог-
ласно член 55 точка 5 од законот за локална самоупра-
ва е должен да ги разгедува мислењата и предлозите на 
комисијата и да одлучи во врска со нив оваа законска 
одредба при донесувањето на цитираната одлука бр.07-
109/4 од 27.1.2012 година го НЕМА НАПРАВЕНО.  

Од напред наведеното Државниот инспекторат за 
локална самоуправа донесе одлука како во диспозити-
вот од ова решение.  

Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија„), а ќе се поведе и постапка 
пред Уставниот суд на Република Македонија за оце-
нување на уставноста и законитоста на донесената од-
лука. 

   Директор, 
                                                Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 
949. 

Државниот инспекторат за локална самоуправа – 
Скопје, врз основа на член 23, став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.158/10) на 
ден 2.3.2012 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Примената на Одлуката за преименување на основ-

ното училиште „Јане Сандански” во основно училиште 
„Јашар Беј Шкупи”, бр. 07-109/5 од 27-1-2012 година,  
донесена од Советот на Општина Чаир, објавена во 
(„Службен гласник на Општина Чаир“ бр.01/2012), со 
наш архивски бр.17-6/168, примена на ден 15.2.2012, 
СЕ ЗАПИРА.  

О б р а з л о ж е н и е  
Државниот инспекторат за локална самоуправа – 

Скопје, врз основа на член 23, став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македониј“ бр.158/10) извр-
ши надзор над законитоста на прописите донесени од 
страна на советот на општина Чаир кој градоначални-
кот на општина Чаир ги достави до Државниот инспе-
кторат за локална самоуправа на ден 15.2.2012 година, 
објавени во Службен гласник на општина Чаир бр. 
01/2012. Од страна на советничка група во општина 
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Чаир на ден 31.1.2012 година до инспекторатот е до-
ставена претставка за четири незаконити одлуки доне-
сени од страна на советот на општина Чаир на 44 –та 
седница на советот оддржана на ден 26.1.2012 година. 
Од страна на Државниот инспекторат за локална само-
управа на ден 17.2.2012 година доставено е барање до 
општина Чаир дополнително да бидат доставени еви-
денцијата за националната структура на советот, ини-
цијативата за измена на имињата на основните учили-
шта, одлуките за преименување на имињата на основ-
ните училишта, евиденен лист за учество на членовите 
на советот на 44-та седница како и записник од оддр-
жаната 44-та од совет на општна Чаир. Од страна на 
советот на општина Чаир на ден 1.3.2012 година под 
бр. 07-423/2 доставен е допис за доставување на бара-
ната документација, по претходно барање од страна на 
Државниот инспекторат за локална самоуправа.   

Од фактите утврдени во постапката на  извршениот 
надзор над законитоста на  цитираните прописи на оп-
штината, Органот заклучи  дека одлуката донесена сог-
ласно: член 36, став 1, точка 15 и член 41, став 3 од За-
конот за локална самоуправа, како и член 26, став 1 од 
статутот на општина Чаир не е во согласност со закон-
ските прописи. 

Имено донесената одлука бр.07-109/5 од 27.1.2012 
година за преименување на основното училиште „Јане 
Сандански“ во основно училиште „Јашар Беј Шкупи“ е 
донесена спротивно на член 55, член 57 и член 58 од 
Деловникот за работа на Советот на општина Чаир до-
несен на 13.7.2005 година, како и врз основа на член 29 
од законот за локална самоуправа и согласно член 26 
став 1 точка од Статутот на општина Чаир. Од изврше-
ниот увид во приложениот записник од оддржаната 44-
та седница на Советот на општина Чаир на ден 
26.1.2012 година, Државниот инспекторат за локална 
самоуправа констатираше дека од дваест и шест члено-
ви на советот присутни биле дваесет и двајца членови 
на Советот при што дневниот ред за 44-та седница е 
навреме доставен до советниците и истиот е со предло-
жена дваесет и една точка (21). 

Пред усвојувањето на предложениот дневен ред 
согласно член 55 од Деловникот за работа на Советот, 
претседателот на Советот ги става на дневен ред пред-
лозите за одлагање, симнување од дневен ред како и 
барањата за дополнување на дневниот ред. Од присут-
ните советници ниту еден не предложил и не побарал 
пред усвојувањето на дневниот ред за 44-та седница 
дополнително да се стави нова точка или повеќе точки 
на дневен ред со што предложените дополнувања од 
страна на советник од Советот на општината меѓу кои 
и одлуката за преименување на ОУ „Јане Сандански“ 
во ОУ „Јашар Беј Шкупи“ е незаконска и спротивно на 
член 55 од Деловникот за работа на Советот на општи-
ната. Членовите на советот согласно член 58 претресот 
по прашањата од дневниот ред го вршат според утврде-
ниот редослед на дневниот ред, при што согласно член 
58, став 2 советот може да одлучи само да се извршат 
измени во редоследот на претресот по одделни праша-
ња, НО НЕ И ИСТИТЕ И ДА ГИ МЕНУВА. 

Со ваквата постапка е прекршен член 26 од стату-
тот на општина Чаир, која согласно законските овла-
стувања и го донесува Деловникот за работа врз основа 
на кој работи советот на општината. 

Согласно со член 55 од законот за локална самоу-
права во општината во која најмалку 20% од вкупниот 
број жители утврден на последниот попис на населени-
ето се припадници на одредена заедница се формира 
комисија за односи меѓу заедниците. Комисијата ја со-
чинуваат еднаков број претставници застапени во оп-
штината, работата на истата се одредува со статут, ги 
разгледува прашањата кои се однесуваат на односите 
меѓу заедниците во општината и дава мислења и пред-
лози за нивно решавање. Согласно член 55 точка 5 од 
законот за локална самоуправа по мислењата и предло-
зите на  комисијата за односи меѓу заедниците, советот 
на општината е должен да ги разгледува мислењата и 

предлозите од страна на комисијата и одлучи во врска 
со нив. Одредбите од законот за локална самоуправа 
набројани во член 55 кои ги регулираат правата и обвр-
ските на комисијата за односи меѓу заедниците, е ин-
корпориран и во статутот на советот на општина Чаир, 
предвидени во член 40-ж од статутот на општина Чаир.  

Државниот инспекторат за локална самоуправа по 
извршениот увид над законитоста и прописите на наве-
дената одлука бр.07-109/5 од 27.1.2012 година за преи-
менување на ОУ „Јане Сандански“ во ОУ „Јашар Беј 
Шкупи“ неспорно констатира дека комисијата за одно-
си меѓу заедниците ниту се состанала, ниту има мисле-
ње и предлози за предложената промена на името на 
основното училиште „Јане Сандански“ во „Јашар Беј 
Шкупи“ ниту пак советот на општината Чаир кој сог-
ласно член 55, точка 5 од законот за локална самоупра-
ва е должен да ги разгедува мислењата и предлозите на 
комисијата и да одлучи во врска со нив оваа законска 
одредба при донесувањето на цитираната одлука бр.07-
109/5 од 27.1.2012 година го НЕМА НАПРАВЕНО.  

Од напред наведеното Државниот инспекторат за 
локална самоуправа донесе одлука како во диспозити-
вот од ова решение.  

Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија„), а ќе се поведе и постапка 
пред Уставниот суд на Република Македонија за оце-
нување на уставноста и законитоста на донесената од-
лука. 

                                                            Директор, 
                                          Ванчо Шехтански, с.р. 

__________ 
950. 

Државниот инспекторат за локална самоуправа – 
Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) на 
ден 2.3.2012 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  
Примената на Одлуката за преименување на основ-

ното училиште “Цветан Димов” во основно училиште 
“Хасан Приштина”, бр.07-109/6 од 27-01-2012 година,  
донесена од Советот на Општина Чаир, објавена во 
(„Службен гласник на Општина Чаир„ бр.01/2012), со 
наш архивски бр.17-6/168, примена на ден 15.2.2012, 
СЕ  ЗАПИРА. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Државниот инспекторат за локална самоуправа – 

Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за др-
жавниот инспекторат за локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.158/10) извр-
ши надзор над законитоста на прописите донесени од 
страна на советот на општина Чаир кој градоначални-
кот на општина Чаир ги достави до Државниот инспе-
кторат за локална самоуправа на ден 15.2.2012 година, 
објавени во Службен гласник на општина Чаир бр. 
01/2012. Од страна на советничка група во општина 
Чаир на ден 31.1.2012 година до инспекторатот е до-
ставена претставка за четири незаконити одлуки доне-
сени од страна на советот на општина Чаир на 44 –та 
седница на советот оддржана на ден 26.1.2012 година. 
Од страна на Државниот инспекторат за локална само-
управа на ден 17.2.2012 година доставено е барање до 
општина Чаир дополнително да бидат доставени еви-
денцијата за националната структура на советот, ини-
цијативата за измена на имињата на основните учили-
шта, одлуките за преименување на имињата на основ-
ните училишта, евидентен лист за учество на членови-
те на советот на 44-та седница како и записник од од-
држаната 44-та од совет на општина Чаир. Од страна 
на советот на општина Чаир на ден 01.03.2012 година 
под бр. 07-423/2 доставен е допис за доставување на 
бараната документација, по претходно барање од стра-
на на Државниот инспекторат за локална самоуправа.   
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Од фактите утврдени во постапката на  извршениот 
надзор над законитоста на  цитираните прописи на оп-
штината, Органот заклучи  дека одлуката донесена сог-
ласно: член 36 став 1 точка 15 и член 41 став 3 од Зако-
нот за локална самоуправа, како и член 26 став 1 од 
статутот на општина Чаир не е во согласност со закон-
ските прописи. 

Имено донесената одлука бр.07-109/6 од 27.1.2012 
година за преименување на основното училиште „Цве-
тан Димов„ во основно училиште „Хасан Приштина„ е 
донесена спротивно на член 55, член 57 и член 58 од 
Деловникот за работа на Советот на општина Чаир до-
несен на 13.07.2005 година, како и врз основа на член 
29 од законот за локална самоуправа и согласно член 
26 став 1 точка од Статутот на општина Чаир. Од извр-
шениот увид во приложениот записник од оддржаната 
44-та седница на Советот на општина Чаир на ден 
26.1.2012 година, Државниот инспекторат за локална 
самоуправа констатираше дека од дваесет и шест чле-
нови на советот присутни биле дваесет и двајца члено-
ви на Советот при што дневниот ред за 44-та седница е 
навреме доставен до советниците и истиот е со предло-
жена дваесет и една точка (21). 

Пред усвојувањето на предложениот дневен ред 
согласно член 55 од Деловникот за работа на Советот, 
претседателот на Советот ги става на дневен ред пред-
лозите за одлагање, симнување од дневен ред како и 
барањата за дополнување на дневниот ред. Од присут-
ните советници ниту еден не предложил и не побарал 
пред усвојувањето на дневниот ред за 44-та седница 
дополнително да се стави нова точка или повеќе точки 
на дневен ред со што предложените дополнувања од 
страна на советник од Советот на општината меѓу кои 
и одлуката за преименување на ОУ „Цветан Димов„ во 
ОУ „Хасан Приштина„ е незаконска и спротивно на 
член 55 од Деловникот за работа на Советот на општи-
ната. Членовите на советот согласно член 58 претресот 
по прашањата од дневниот ред го вршат според утврде-
ниот редослед на дневниот ред, при што согласно член 
58 став 2 советот може да одлучи само да се извршат 
измени во редоследот на претресот по одделни праша-
ња, НО НЕ И ИСТИТЕ И ДА ГИ МЕНУВА. 

Со ваквата постапка е прекршен член 26 од стату-
тот на општина Чаир, која согласно законските овла-
стувања и го донесува Деловникот за работа врз основа 
на кој работи советот на општината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно член 55 од законот за локална самоуправа 
во општината во која најмалку 20% од вкупниот број 
жители утврден на последниот попис на населението 
се припадници на одредена заедница се формира коми-
сија за односи меѓу заедниците. Комисијата ја сочину-
ваат еднаков број претставници застапени во општина-
та, работата на истата се одредува со статут, ги разгле-
дува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу за-
едниците во општината и дава мислења и предлози за 
нивно решавање. Согласно член 55 точка 5 од законот 
за локална самоуправа по мислењата и предлозите на  
комисијата за односи меѓу заедниците, советот на оп-
штината е должен да ги разгледува мислењата и пред-
лозите од страна на комисијата и одлучи во врска со 
нив. Одредбите од законот за локална самоуправа на-
бројани во член 55 кои ги регулираат правата и обвр-
ските на комисијата за односи меѓу заедниците, е ин-
корпориран и во статутот на советот на општина Чаир, 
предвидени во член 40-ж од статутот на општина Чаир.  

Државниот инспекторат за локална самоуправа по 
извршениот увид над законитоста и прописите на наве-
дената одлука бр.07-109/6 од 27.1.2012 година за преи-
менување на ОУ „Цветан Димов„ во ОУ „Хасан При-
штина„ неспорно констатира дека комисијата за одно-
си меѓу заедниците ниту се состанала, ниту има мисле-
ње и предлози за предложената промена на името на 
основното училиште „Цветан Димов„ во „Хасан При-
штина„ ниту пак советот на општината Чаир кој сог-
ласно член 55 точка 5 од законот за локална самоупра-
ва е должен да ги разгледува мислењата и предлозите 
на комисијата и да одлучи во врска со нив оваа закон-
ска одредба при донесувањето на цитираната одлука 
бр.07-109/6 од 27.1.2012 година го НЕМА НАПРАВЕ-
НО.  

Од напред наведеното Државниот инспекторат за 
локална самоуправа донесе одлука како во диспозити-
вот од ова решение.  

Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија„), а ќе се поведе и постапка 
пред Уставниот суд на Република Македонија за оце-
нување на уставноста и законитоста на донесената од-
лука. 

                                                           Директор, 
                                                Ванчо Шехтански, с.р. 
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