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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3277. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 2.12.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАПОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО 

ТОКИО 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Амбасада во Јапони-

ја, со седиште во Токио. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука 
до крајот на 2009 година. 

 
Член 3 

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

 
          Бр. 19-6021/1                 Заменик на претседателот 
2 декември 2008 година           на Владата на Република 
              Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3278. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 62, став 3 од Законот за електрон-
ските комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 13/05, 14/07, 55/07 и 98/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ 
ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИ-
ОФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДО-
МЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РА-
ДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 1720-1785 MHz 

/1815-1880 MHz 
 

Член 1 
Со дава согласност на почетниот износ на пазарна-

та вредност на радиофреквенциите, предложен од стра-
на на Агенцијата за електронски комуникации, како ед-
нократен надоместок за добивање на одобренија за ко-
ристење на радиофреквенции за обезбедување на јавни 
мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата те-
риторија на Република Македонија и тоа: 

- две одобренија за користење на радиофреквенции 
од радиофреквенцискиот опсег 1720-1785 MHz/1815-
1880 МHz, со широчина 2х10 МHz. 

Член 2 
Почетниот износ на пазарната вредност на радио-

фреквенциите како еднократен надоместок за добива-
ње на одобренијата од член 1 на оваа одлука изнесува 
2.000.000,00 евра по одобрение. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 19-6078/1                 Претседател на Владата 

2 декември 2008 година        на Република Македонија, 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3279. 

Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1, член 417 и 
418 од Законот за трговски друштва („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07), 
Владата на Република Македонија, во својство на Со-
брание, на седницата одржана на 2.12.2008 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД –СКОПЈЕ, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво за прире-

дување игри на среќа АД- Скопје, во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
123/07) во членот 4 зборовите: ул. „Даме Груев“ бр. 14“ 
се заменуваат со зборовите: кеј „Димитар Влахов“ бб. 

 
Член 2 

Членот 6 се менува и гласи: 
 

„Член 6 
Предмет на работење на друштвото е: 
Приоритетна дејност 92.71 – коцкање, обложување 

и игри на среќа: 
Општи игри на среќа: 
- лото; 
- спортска прогноза;  
- лотарија; 
- инстант лотарија; 
- томбола и 
- наградна игра 
Посебни игри на среќа: 
- игри на автомати за игри на среќа 
- обложување на спортски натпревари 
- обложување на спортски натпревари преку интер-

нет.“ 
 

Член 3 
Членот 7 се менува и гласи: 

 
„Член 7 

Основната главнина на друштвото изнесува 276.345.000 
денари, односно 4.500.000 евра и тоа 2.500.000 евра во 
непаричен влог, согласно проценка на овластен проце-
нител и 2.000.000 евра паричен влог според средниот 
курс на Народна банка на Република Македонија обја-
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вен еден ден пред усвојување на одлуката за измена на 
Статутот од кои 1.000.000 евра ќе се уплати при уписот 
на друштвото и 1.000.000 евра ќе се уплати во рок од 7 
месеци.   

Основната главнина е распоредена на 45 000 обич-
ни акции кои ги поседува акционерот Република Маке-
донија со номинална вредност од 100 евра според сред-
ниот курс на Народна банка на Република Македонија 
објавен еден ден пред усвојување на одлуката за изме-
на на статутот.  

Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со 
одлука на Собранието на друштвото.“ 

 
Член 4 

Во членот 10 став 1 алинеја 5 зборовите:  „членови-
те на управниот одбор“ се заменуваат со зборовите: 
„Претседателот на управниот одбор“. 

 
Член 5 

Во член 20 ставот 1 се менува и гласи: 
„Правата и обврската на претседателот на Управни-

от одбор, покрај правата и обврските определени со за-
кон и овој статут, се определуваат со договор за уреду-
вање на односите меѓу друштвото и претседателот на 
Управниот одбор (менаџерски договор).“ 

 
Член 6 

Надзорниот одбор на Друштвото ќе подготви пре-
чистен текст на Статутот, кој ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-6288/1             Заменик на претседателот  

2 декември 2008 година        на Владата на Република  
       Скопје                              Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3280. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 8 став 5 од Законот за технолош-
ки индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/07, 103/08 и 130/08), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.12.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУ-
ПОТ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНО-
ЛОШКО- ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА  
СКОПЈЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува периодот на закупот 
на градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје и за висината на закупнината, за 
закуподавачот Друштво за производство, трговија и ус-
луги ЕУРО ХОРМОНЕС ВАЛАНДОВО ЕХВ ДОО - 
Валандово, со седиште во Валандово. 

Член 2 
Градежното земјиште сопственост на Република Ма-

кедонија, кое се дава во долготраен закуп претставува: 
К.П. 602/6 со површина од 5.957 м2 и К.П. 602/7 со по-
вршина од 196 м2, односно со вкупна површина од 6.153 
м2, опишано во Имотен лист бр. 1 од 8.10.2008 година, 
за КО Бунарџик и Геодетскиот елаборат за Геодетски 
работи за посебни намени за нумеричките податоци, КО 
Бунарџик бр. 1114/5802 од 29.10.2008 година, сопстве-
ност на Република Македонија, потврден од Агенција за 
катастар на недвижности - Сектор за премер и катастар 
Скопје и претставува Градежно земјиште, според извод 
од Урбанистичкиот план бр. 456, локалитет/населено 
место Илинден, Општина Илинден, издаден од Републи-
ка Македонија, Општина Илинден под бр. 10-2127/2 од 
14.10.2008 година, врз основа на Урбанистичкиот проект 
за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. Ф1607 од 2008 година, 
одобрен по ревизијата од Комисијата при Министерс-
твото за транспорт и врски под бр. 16-8774/3 извршена 
на 01.09.2008 година. 

 
Член 3 

Периодот за кој земјиштето од член 2 од оваа одлу-
ка, се дава во долготраен закуп, изнесува 50 (педесет) 
години, сметано од денот на склучување на договорот 
за долготраен закуп, со можност за продолжување за 
уште 25 (дваесет и пет) години. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

Во првите 5 (пет)  години, 0,1 евро годишно за ме-
тар квадратен во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на денот на исплата, односно 615,3 евра за  1 (ед-
на) година, одредено како фиксен износ. 

По истекот на првите  5 (пет) години, закупнината 
за земјиштето ќе се одредува за секоја година посебно, 
со можност за зголемување на истата, засметувајќи ја 
официјалната инфлациска стапка во Република Маке-
донија за претходната година, но не повеќе од 15% на 
годишно ниво, која ќе изнесува максимална стапка на 
промена. 

  
Член 5 

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

 
   Бр. 19-6372/1                   Заменик на претседателот 

9 декември 2008 година          на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3281. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2 декември  2008 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР  НА УПРАВАТА  

ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 
 

1. За директор на Управата за имотно-правни рабо-
ти, орган во состав на Министерството за финансии,  се 
именува Васко Петревски. 

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

 
   Бр. 33-6421/1                  Претседател на Владата 

2 декември  2008 година        на Република Македонија, 
        Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3282. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија,  на седницата одржана на 9 
декември 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО 
ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ 

 
1. Даут Хајдаровски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие  за 
управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
„ЈАСЕН“-Скопје. 

2. За  член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие  за управување и заштита на повеќенаменското 
подрачје „ЈАСЕН“-Скопје се именува Јонус Муаремов-
ски. 

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

 
   Бр. 33-6590/1                Заменик на  претседателот        

9 декември  2008 година        на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 

                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3283. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 9 
декември 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ  ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Ридван Билали се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – 
Скопје се именува Садик Зубери. 

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

 
   Бр. 33-6591/1                Заменик на  претседателот        

9 декември  2008 година        на Владата на Република 
             Скопје                                   Македонија, 

                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3284. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 61/2006 и 
36/2007),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата  одржана на 9 декември 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО   
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за вна-

трешни работи се именува  Виолета Андоновска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

  
   Бр. 33-6631/1                Заменик на  претседателот        

9 декември  2008 година        на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 

                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3285. 
Врз основа на член 62 од Законот за семенски и са-

ден материјал кај земјоделските растенија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 39/06 и 89/08), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТРГОВИЈА СО САДЕН МАТЕРИЈАЛ-РАСАД 
ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет и примена 
 
(1) Со овој правилник се пропишува трговијата со 

саден материјал-расад  од градинарските растенија.  
(2) Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на семенски материјал од  градинарските растенија. 
(3) Одредбите од овој правилник не се применуваат 

за извоз на саден материјал- расад во трети земји.  
 

Член 2 
Значење на поимите 

 
Поимите употребени во овој правилник го имаат 

следното значење: 
- Градинарските растенија се растенија од родо-

вите и видовите наведени во Прилог 1, кој е составен 
дел на овој правилник, како и хибридите  од овие родо-
ви и видови; 
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- Подлога за калемење е супстрат на кој се калеми 
саден материјал-расад од градинарски растенија. 

- Саден материјал-расад се делови на растенија 
или цели растенија произведени по пат на вегетативно 
или генеративно размножување, наменети за производ-
ство на расад;  

- Овластена лабораторија е лабораторија која вр-
ши  дијагнос-тички испитувања и други тестирања на 
семенски материјал од земјоделски растенија согласно 
прописите со кои се уредува тестирање на семенски 
материјал кај земјоделските растенија и во согласност 
прописите со кои се уредува здравствената заштита на 
здемјоделските  растенија. 

 
II. БАРАЊА ЗА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ-РАСАД 
 

Член 3 
Општи барања 

 
(1) Со саден материјал-расад од градинарски расте-

нија може да се врши трговија ако се исполнети оп-
штите  барања од член 7 од овој правилник. 

(2) Барањата од став 1  на овој член не се однесува-
ат за садниот материјал-расад кој  е наменет за научни 
цели, селекција или за зачувување на генетската разно-
видност.  
 

Член 4 
Посебни барања 

 
Барањата во поглед на здравствената состојба, сорт-

носта и квалитетот на садниот материјал-расад, се наве-
дени во Прилог 2 кој е составен дел од овој правилник. 
 

Член 5 
Партии на производство 

 
(1) Поради обезбедување на евиденција за потекло 

на материјалот, односно садниот материјал-расад за 
време на добивање од родителските растенија, одгле-
дување, собирање и чување, треба цело време да биде 
одвоен по партии на производство. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член снабдувачот 
за време на пакувањето, складирањето, транспортира-
њето или доставувањето, садниот материјал-расадот  
може да го спои во една партија, и ако е  произведен на 
различни производни површини, но за тоа потребно е 
да води евиденција со податоци за составот на споена-
та партија и за производните површини, од кои е соста-
вена партијата. 

(3) Садниот материјал-расадот од градинарските 
растенија може да биде пуштен во трговија само во 
изедначени односно хомогени партии за кои е утврде-
но дека ги исполнуваат барањата од овој правилник и 
кои имаат етикети на снабдувачот и се во согласност со 
овој правилник. 

(4) По исклучок  од став 3 на овој член, во случај на  
продажба на мало на лица кои се крајни корисници и 
кои не се занимаваат професионално со одгледување 
на градинарски растенија, се смета дека садниот мате-
ријал-расадот е добро означен, ако се наведени основ-
ните податоци за производот односно видот, сортата и 
намената на употреба. Основните податоци треба да се 
општо разбирливи и означени со текст, симболи или 
слики. 

Член 6 
Исклучок 

 
Одредбите од член 5 од овој правилник не се при-

менуваат за саден материјал-расад за снабдувачи кои 
ги исполнуваат барањата за мали производители од 
член 8 од овој правилник. 

 
III. БАРАЊА ЗА СНАБДУВАЧОТ 

 
Член 7 

Општи барања 
 
(1) Снабдувачот кој во Република Македонија про-

изведува, подготвува за пазар, врши трговија, односно 
увезува саден материјал-расад, треба да биде запишан 
во Регистарот на снабдувачи на саден материјал и да ги 
исполнува барањата наведени во Прилог 3 кој е соста-
вен дел на овој правилник и да има етикети согласно 
член 23 од Законот за семе и саден материјал кај земјо-
делските растенија. 

(2) По исклучок од  став 1 на овој член снабдувачот 
кој ги исполнува барањата за мали производители од 
член 8 од овој правилник, не е потребно да има етикети 
за садниот материја-расад од градинарските растенија. 

  
Член  8 

Барања за мали производители 
 
Мали производители се снабдувачи чие производс-

тво и продажба на саден материјал-расад од градинар-
ски растенија е наменето за продажба односно испора-
ка на локалниот пазар на лица кои се крајни корисници 
и кои професионално не се занимаваат со одгледување 
на градинарски растенија.  

 
Член  9 

Етикети на снабдувачот 
 
Етикетите на садниот материјал-расадот снабдува-

чот треба да ги направи од соодветен цврст материјал и 
да ги содржат најмалку следните податоци:  

- ознака на државата; 
- одговорен официјален орган; 
- регистарски број на снабдувачот; 
- име и презиме, адреса и седиште на снабдувачот; 
- број на партијата, серијата или збирниот број; 
- датум на издавање на етикетата; 
- референтен број на партијата; 
- име на видот или ботаничко име со патна исправа 

на растенијата, издадена согласно прописите со кои се 
уредува издавањето на патни исправи за растенија; 

- име на сортата или нејзина ознака; 
- количина на саден материјал-расад и 
- увоз од трети  држави: име на државата произво-

дител. 
 

Член 10 
Постконтрола 

 
(1) За проверка на квалитетот и соодветноста на 

садниот материјал-расадот кој се става во трговија сог-
ласно овој правилник, се земаат мостри за постконтро-
ла за одредување на идентитетот и чистотата на сорта-
та, како и здравствената сосотојба. 
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(2) Органот за сертификација зема мостри од: 
- сите партии на саден материјал-расад;  
- дел од партиите на саден материјал-расад.  
(3) Бројот на мострите во постконтролата изнесува 

најмалку од 5% до 20% од сите партии на саден мате-
ријал-расад во зависност од резултатите добиени од 
постконтролата од предходната година. 

(4) Органот за сертификација сам утврдува колку и 
од каде ќе земе мостри од партии семе на сдаден мате-
ријал-расад. 

(5) Земените мостри се проверуваат со полски опи-
ти и со лабораториски тестирања, а ги извршуваат ов-
ластени правни лица, согласно Законот за семенски и 
саден материјал кај земјоделските растенија.  

(6) Доколку резултатите  во поглед на идентитетот 
и чистотата на сортата се негативни, на снабдувачот му 
се укажува дека треба садниот материјал-расадот  це-
лосно или делумно да го повлече од трговија.  

(7) Вршењето на постконтролата се спроведува по 
постапка за вршење на постконтрола, согласно Правил-
никот за начинот на земање мостри и постапка за вр-
шење постконтрола и одредување на процентот на мо-
стрите кој се вклучува во постконтролата на одделни 
видови и сорти на земјоделски растенија. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 11 

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

 
  Бр. 08-15901/1                                   

10 ноември 2008 година                         Министер, 
            Скопје                    Ацо Спасеноски, с.р. 

 
Прилог 1      

Список на родови и видови на градинарски 
растенија 
 
Ботаничко име Македонско име  
Allium cepa L Кромид 
Allium porum L. Праз 
Allium sativum L Лук 
Apium graveolens L Целер-геревиз 
Asparagus oficinalis L. Аспарагус-

шпаргла 
Beta vulgaris L. var. vulgaris Манголда 
Beta vulgaris L. var. conditiva 
Alef. 

Цвекло 

Brasica oleracea L. acephala DC. Kељ 
Brasica oleracea L. var. sabelilica  Kарфиол 
Brsica oleracea L. var. botrytis Брокола 
Brasisa oleracea L var. alba Бела зелка 
Brasica oleracea L. var. rubra Црвена зелка 
Brasica pekinensis Rupu. Kинеска зелка 
Brasica oleracea L. var. rapa Репка 
Capsicum annuum L. Пиперка 
Cichoria endivia L. Eндивиа 
Cuchorium entybus L Цикорија 
Citrullus lanatus Nakai. Лубеница 
Cucumis melo L. Диња 

Cucumis sativus L. Kраставица 
Cucurbita mahima L Тиква 
Cucurbita pepo L Тиквичка 
Cynara scolymus L Артичока 
Daucus carota L. Морков 
Lycopersicon lycopersicum L Домат 
Petroselinum crispum Hill. Магданос 
Phaseolus coccineus L Ситен грав 
Phaseolus vulgaris L. Обичен грав 
Pisum sativum L. Грашок 
Raphanus sativus L. Ротквица 
Solanum melongena L Модар патлиџан 
Spinacia oleracea L. Спанаќ 
Valerianella locusta L. Мотовилец 
Vicia faba L. Бакла 

 
Прилог 2   

 
Барања кои треба да ги исполнува садниот мате-

ријал-расад од градинарските растенија 
 
Садниот материјал-расад од градинарски растенија 

поглед на здравствената состојба, сортноста и квалите-
тот треба да ги исполнува следните барања: 

 
1. Барања во поглед на здравствената состојба 
1.1. Садниот материјал-расадот треба да ги испол-

нува барањата, утврдени за одделен род или вид со 
прописите, со кои се уредува здравствената заштита на 
растенијата. 

1.2. Садниот материјал-расад треба да биде (барем 
врз основа на визуелен преглед) практично без штетни 
организми и болести, кои може да влијаат на неговиот 
квалитет, односно без знаци или симптоми на присус-
тво на штетни организми, кои ја намалуваат неговата 
употребна вредност.  

1.3. Садниот материјал-расад, кој за време на расте-
ње покажува видливи знаци или симптоми на штетни 
организми или болести од точката 1.2 од овој прилог, 
веднаш по нивната појава се третира или отстранува, 
ако третирањето поради природата на штетните орга-
низми не е применлива. 

1.4. Главичките на кромидот и лукот треба да ги ис-
полнуваат и следните барања: материјалот за размно-
жување треба да произлегува непосредно од материјал 
кој за време на растењето бил прегледан и било утврде-
но дека е без штетни организми и болести од точка 1.2. 
од овој прилог. 

 
2. Барање во поглед на сортноста и квалитетот 
2.1. Садниот материјал-расад треба да има соодвет-

на автентичност и чистота во поглед на родот или ви-
дот на кој му припаѓа и да биде сортно чист. 

2.2. Садниот материјал-расад  треба  да биде: 
- неоштетен и без други грешки кои може да влија-

ат на квалитетот односно да ја намалуваат неговата 
употребна вредност како материјал за размножување 
или како саден материјал и 

- доволно витален и со такви димензии, за да може 
да се употреби како материјал за размножување или 
како саден материјал односно треба да има соодветен 
однос помеѓу корените, стеблата и листовите. 
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Прилог 3   
 
Барања на снабдувачот на местото на производс-

тво на садниот материјал-расадот 
 
(1) Снабдувачот врши определување  на критични-

те точки и води евиденција за производството, кои би 
можеле да влијаат врз квалитетот на садниот матери-
јал-расадот што го произведува, при што треба да ги 
почитува следните критички точки во производството: 

- употреба на квалитетен саден материјал-расад за 
почетно производство; 

- сеење, пикирање, пресадување односно садење на 
садниот материјал-расад; 

- усогласеност со барањата, кои ги утврдуваат про-
писите, со кои се уредува здравствената заштита на 
растенијата; 

- план и начин на производство; 
- општа грижа  на расадот; 
- постапки  при размножувањето; 
- постапки за собирање и чување на реколтата; 
- хигиена, третирање, амбалажирање, складирање и 

транспорт и 
- административни забелешки и др. 
(2) Снабдувачот води записници и чува документа-

цијата за производството, од кои може да се види цело-
сен преглед на садниот материјал-расадот кој снабду-
вачот го: 

- набавил со цел за садење на местото на произ-
водство; 

- местото на производство; 
- доставува на други лица и 
- име на хемиското средство со кое снабдувачот го 

извршил хемиско третирање на садниот материјал-рас-
ад и др.  

(3) Снабдувачот врши постојано следење и има 
преглед врз критичните точки при производството на 
здравствената сосотојба на садниот материјал-расадот, 
при што органот за сертифицирање проверува дали 
снабдувачот ги водел и дали стварно го применил сле-
дењето на критичните точки од точка (1) од овој при-
лог. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3286. 

Врз основа на член 421, алинеја 4 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/2007 и  86/2008), 
министерот за транспорт и врски во соработка со ми-
нистерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И КОНТРОЛНИТЕ ПОСТАПКИ 
ПРИ УПОТРЕБА НА ТАХОГРАФОТ И КОНТРОЛ-
НИОТ УРЕД (ЕУРОТАХОГРАФ)  ВО СООБРАЌАЈОТ  

НА ПАТИШТАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и кон-

тролните постапки при употреба на тахографот и кон-
тролниот уред (еуротахограф) во сообраќајот на пати-
штата. 

Член 2 
Начинот и контролните постапки при употреба на 

тахографот и контролниот уред (еуротахограф) во соо-
браќајот на патиштата се однесуваат за периодите на 
возење, паузите и периодите за одмор на возачите што 
се вклучени во превозот на стоки и патници во патниот 
сообраќај, со цел да се усогласат условите за конкурен-
ција меѓу видовите копнен превоз, особено во поглед 
на патниот сообраќај, како и да се подобрат работните 
услови и безбедноста на патиштата. 

 
Член 3 

1. Одредбите од овој правилник се применуваат за 
превоз во патниот сообраќај на: 

(а) стоки, каде максималната дозволена маса на во-
зилото, вклучувајќи приколка, или полуприколка, е  
поголема од 3,5 тони, или 

(б)  патници, со возила што се изработени или трај-
но преправени за превоз на повеќе од девет лица, вклу-
чувајќи го и возачот и истите се наменети за таа цел. 

2. Одредбите од овој правилник се применуваат за 
превоз во патниот сообраќај на стоки, без оглед во која 
земја е извршена  регистрација на возилото во рамките 
на земјите што се договорни страни на Спогодбата за 
Европската економска зона согласно Европскиот дого-
вор за членовите на екипажот што управува со возила 
во меѓународниот превоз во патниот сообраќај (во по-
натамошниот текст АЕТР) и се однесува на : 

(а) возила што се регистрирани во земјите што се 
договорни страни на АЕТР, за време на возењето; 

(б) возилата што се регистрирани во трета земја 
што не е договорна страна на АЕТР, само за делот од 
возењето на територијата на земјите што се договорни 
страни на АЕТР.  

 
Член 4 

Овој правилник не се применува за превоз во пат-
ниот сообраќај со: 

(а) возила што се користат за превоз на патници на 
редовна линија, каде што должината на оваа линија не 
е подолга од 50 километри; 

(б) возила чија максимално дозволена брзина не е 
поголема од 40 километри на час; 

(в) возила без возач што се изнајмени или се во 
сопственост на вооружените сили, службите за цивил-
на заштита, противпожарните служби и службите одго-
ворни за јавниот ред и мир, а транспортот се врши како 
причина за исполнување на задачите на овие служби и 
истиот е под нивна контрола;   

(г) возила што вклучуваат и возила што се кори-
стат за некомерцијален транспорт на хуманитарна по-
мош и што се користат при итни случаи или акции за 
спасување; 

(д) специјални возила што се користат за медицин-
ски потреби; 

(ѓ) специјални ремонтни возила што вршат дејност 
во радиус од 100 километри од нивната база; 

(е) возила што се тестираат за потребите на тех-
ничкиот развој, за поправка или за одржување и нови 
или преправани возила што уште не се пуштени во 
употреба; 

(ж) возила или комбинација од возила со максимал-
но дозволена маса што не е поголема од 7,5 тони што 
се користат за некомерцијален транспорт на стока; 
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(з) комерцијални возила кои што имаат статус на 
возила со музејска вредност според Законот за безбед-
ност во сообраќајот на патиштата  и истите се користат 
за некомерцијален транспорт на патници или стока. 

 
Член 5 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

а) „превоз во патниот сообраќај" е секое патување 
што се врши целосно или делумно по патишта што се 
слободни за јавно користење со возило, без разлика да-
ли е натоварено или не, кое се користи за транспорт на 
патници или стоки; 

(б) „возило" е моторно возило, влечно возило, при-
колка, или полуприколка, или комбинација од овие во-
зила, што се дефинирани како што следи: 

- „моторно возило" е секое возило што се движи со 
силината на сопствен мотор, кое вози по пат, различно 
од шинско возило и што обично се користи за превоз 
на патници или стоки, 

- „влечно возило" е секое возило што се движи со 
силината на сопствен мотор, кое вози по пат, различно 
од шинско возило и што е посебно изработено да вле-
че, да турка или да движи приколки, полуприколки, 
вградени уреди или машини, 

- „приколка" е секое возило изработено за прикачу-
вање на моторно или на влечно возило, 

- „полуприколка" е приколка без предна оска при-
качена на тој начин што голем дел од нејзината маса и 
од масата на нејзиниот товар ја носи влечното или мо-
торното возило; 

(в) „возач" е лице кое управува со возило на пат или 
кое се вози во возилото, со цел да биде на располагање 
на возење, доколку е неопходно;  

(г) „пауза" е секој временски период за време на кој 
возачот не треба да вози или да прави друга работа и 
кој се користи само за одмор;  

(д) „друга работа" се сите активности што се дефи-
нирани како работно време во Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата освен „возење", вклучително 
и која било работа за истиот или за друг работодавец, 
во рамките или надвор од превозот во патниот сообра-
ќај; 

(ѓ) „одмор" е секој непрекинат временски период во 
кој возачот може слободно да располага со своето вре-
ме; 

(е) „дневен период за одмор" е дневниот временски 
период во кој возачот може слободно да располага со 
своето време и кој вклучува „редовен дневен период за 
одмор" и „намален дневен период за одмор": 

- „редовен дневен период за одмор" е секој период 
за одмор од најмалку 11 часа.  Овој регуларен дневен 
период за одмор може да се земе во два периода, при 
што првиот мора да биде непрекинат период од најмал-
ку 3 часа, а вториот треба да биде непрекинат период 
од најмалку девет часа, 

- „намален дневен период за одмор" е секој период 
за одмор од најмалку девет часа, но не повеќе од еди-
наесет часа;  

(ж) „седмичен период за одмор" е седмичниот вре-
менски период во кој возачот може слободно да распо-
лага со своето време и кој вклучува „редовен седмичен 
период за одмор" и „намален седмичен период за од-
мор": 

-  „редовен седмичен период за одмор" е секој пери-
од за одмор од најмалку 45 часа,  

-  „намален седмичен период за одмор" е секој пер-
иод помалку од 45 часа, што, според условите утврде-
ни во член 9, точка 6 од овој Правилник, може да биде 
намален на минимум 24 последователни часа; 

(з) „седмица" е периодот меѓу 00.00 часот во поне-
делник и 24.00 часот  во недела; 

(ѕ) „период на возење" е траењето на дејноста на во-
зењето што е снимена:  

- автоматски или полуавтоматски со помош на 
опремата за запишување како што е дефинирано во 
Прилог 1 и Прилог 2 од Правилникот за техничките ка-
рактеристики на тахографот  и контролниот уред (еу-
ротахограф) и начинот на употреба, вградување, попра-
вање, проверка и инспекција на тахографот и контрол-
ниот уред (еуротахограф)  или  

- рачно, според барањата од член 35 од Правилни-
кот за техничките карактеристики на тахографот  и 
контролниот уред (еуротахограф) и начинот на употре-
ба, вградување, поправање, проверка и инспекција на 
тахографот и контролниот уред (еуротахограф);   

(и) „дневен период на возење" е вкупниот период 
на возење меѓу крајот на еден дневен период за одмор 
и почетокот на следниот дневен период за одмор, или 
меѓу дневниот период за одмор и седмичниот период 
за одмор; 

(ј) „седмичен период на возење" е вкупниот период 
на возење во текот на една седмица;  

(к) „максимално дозволена маса" е максимално доз-
волената работна маса на возилото кога е целосно на-
товарено; 

(л) „редовни патнички услуги" е националните и 
меѓународните услуги, како што е дефинирано во Зако-
нот за превоз во патен сообраќај за заедничките прави-
ла за меѓународниот транспорт на патници со автобус; 

(љ) „екипно управување" е ситуација каде што за 
време на секој период на возење меѓу два последова-
телни дневни период за одмор, или меѓу дневен период 
за одмор и седмичен период за одмор, во возилото има 
барем двајца возачи што можат да возат. За првиот час 
од екипното управување присуството на друг возач или 
возачи е незадолжително, но за остатокот од периодот 
тоа е задолжително; 

(м) „трговско друштво за превоз" е секое физичко 
или правно лице, здружение или група лица што се со 
правен ентитет, било да работат за профит или не, или 
кое било службен орган, било да има свој правен енти-
тет или да зависи од орган што има таков карактер, 
што се занимава со превоз во патниот сообраќај, било 
за изнајмување, за профит или за своја сметка; 

(н) „период на возење" е вкупното време на возење 
од моментот кога возачот почнува да вози по периодот 
за одмор или пауза, сé додека повторно не земе одмор 
или пауза. Периодот на возење може да биде постојан 
или прекинат. 

 
Член 6 

1. Дневниот период, седмичниот период и  вкупни-
от период на возење се евидентираат со  тахографот  и 
контролниот уред (еуротахограф). 

2. Дневниот и седмичниот период на возење треба 
да ги вклучува сите периоди на возење на територијата 
на Република Македонија или на територијата на било 
која земја. 
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3. Секое време поминато на друга работа,  возачот 
го евидентира како друга работа, како и секое време 
поминато во возење на возило што се користи за ко-
мерцијални дејности што не се опфатени со одредбите 
на овој правилник, и ги запишува сите периоди од не-
говиот последен дневен или седмичен период за одмор, 
како што е утврдено во член 30 од Правилник за тех-
ничките карактеристики на тахографот  и контролниот 
уред (еуротахограф) и начинот на употреба, вградува-
ње, поправање, проверка и инспекција на тахографот и 
контролниот уред (еуротахограф). Таа евиденција се 
води рачно на тахографски лист, на отпечатен лист или 
со користење на направи за рачно внесување во опре-
мата за запишување.  

 
Член 7 

1. Работата на возачите треба да биде организирана 
на  начин кој овозможува тоа да биде усогласено со 
одредбите на Правилникот за техничките карактери-
стики на тахографот и контролниот уред (еуротахо-
граф) и начинот на употреба, вградување, поправање, 
проверка и инспекција на тахографот и контролниот 
уред (еуротахограф) и одредбите на овој правилник.  

2. Трговското друштво за превоз треба да му дава 
правилни инструкции на возачот и врши редовни про-
верки, за да обезбеди усогласеност со Правилник за 
техничките карактеристики на тахографот и контрол-
ниот уред (еуротахограф) и начинот на употреба, вгра-
дување, поправање, проверка и инспекција на тахогра-
фот и контролниот уред (еуротахограф) и одредбите на 
овој правилник. 

3.  Трговското друштво за превоз што користи вози-
ла опремени со опрема за запис (тахографски уред и 
опремата) усогласена со Прилог 1 и 2 од Правилник за 
техничките карактеристики на тахографот и контрол-
ниот уред (еуротахограф) и начинот на употреба, вгра-
дување, поправање, проверка и инспекција на тахогра-
фот и контролниот уред (еуротахограф) треба да: 

- осигурува редовно преземање на сите податоци од 
уредот во возилото и од возачката картичка и релевант-
ните податоци да се преземаат почесто, за да се осигу-
ри дека се преземени сите податоци во врска со актив-
ностите извршени од или за таа организација и 

- осигурува чување на податоците преземени од во-
зилото и од возачката картичка најмалку 12 месеци по 
снимањето и, доколку тоа го побара овластениот инс-
пектор, таквите податоци да се достапни директно или 
електронски од просториите на друштвото. 

 
Член 8 

1. Под услов да не е загрозена безбедноста на патот 
и со цел да се обезбеди возилото да може да стигне до 
безбедно место за запирање, возачот може да отстапи 
од дневниот период за возење во потребниот обем, за 
да се осигури безбедност на патниците во возилото или 
на стоките.  

2. Возачот ја наведува причината за отстапувањето 
од став 1 на овој член, рачно на тахографски лист, на 
тахографскиот уред, или на отпечатен лист од тахо-
графскиот уред или на работниот лист, со пристигнува-
њето на соодветното место за застанување.  

Член 9 
1. Кога возилото не е опремено со тахограф и кон-

тролен уред (еуротахограф) во согласност со Правил-
ник за техничките карактеристики на тахографот и 
контролниот уред (еуротахограф) и начинот на употре-
ба, вградување, поправање, проверка и инспекција на 
тахографот и контролниот уред (еуротахограф), ставо-
вите 2 и 3 од овој член се применуваат на: 

(а) редовниот внатрешен превоз, и 
(б) редовниот меѓународен превоз чии патни терми-

нали се лоцирани на оддалеченост до 50 км во права 
линија од границата меѓу две земји и чија должина на 
патот не надминува 100 км. 

2. Трговското друштво за превоз, составува работна 
листа, каде што за секој возач е наведено името, место-
то во коешто е неговото седиште и распоред утврден 
однапред за разни периоди на возење, за други работи, 
за паузите по работата и за периодите кога е на распо-
лагање. 

Секој возач, со себе треба да  носи извадок од ра-
ботниот лист и копија од редот на возење. 

3. Работниот лист ги вклучува сите елементи од 
став 2 од овој член за период најмалку од претходните 
28 дена при што истите се ажурираат во редовни ин-
тервали, чие траење не надминува еден месец; 

4. Работниот лист го потпишува одговорниот во тр-
говското друштво за превоз или лицето овластено да го 
застапува 

5. Трговското друштво за превоз работниот лист го 
чува една година по истекот на периодот на кој се од-
несува.  

6. Работниот лист возачот треба да му го покаже и 
му се предаде на овластен инспектор по негово барање. 

 
Член 10 

1.  До Европската комисија се доставува формулар 
за извршен број на контролни постапки и изречени 
прекршоци и истиот се поднесува не подоцна од 30 
септември следната година по завршувањето на пред-
метниот двегодишниот период. 

2. Образецот на формуларот од став 1 на овој член е 
даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 11 

Одредбата на член 10 од овој правилник ќе отпочне 
да се применува со пристапувањето на Република Ма-
кедонија во ЕУ. 

 
Член 12 

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

 
          Министер 
  за транспорт и врски, 

            Министер 
   за внатрешни работи, 

Миле Јанакиески, с.р. Гордана Јанкулоска, с.р. 
          
       Бр.01-11854 

    
      Бр.13.1-86272/1 

8 октомври 2008 година 3 декември 2008 година 
            Скопје             Скопје 



Стр. 10 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2008 
 



19 декември 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2008 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3287. 
Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Суд-

ски совет на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 60/2006), а во врска со 
Одлуката за утврдување на бројот на судиите во судо-
вите на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 65/2007), Судскиот совет 
на Република Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

 
За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на РМ. 
За избор на 3 (тројца) судии на Управен суд Скопје. 
За избор на 4 (четири) судии на Апелационен суд 

Скопје. 
За избор на 2 (двајца) судии на Апелационен суд 

Штип. 
За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Скопје 

I - Скопје - Кривичен суд. 
За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје II 

- Скопје - Граѓански суд. 
 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 43 став 1 од Законот за 
судовите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/95, 45/95 и 64/2003), а на кој упатува член 126 и 
127 од преодните и завршните одредби на Законот за 
судовите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/2006), како и условите предвидени во член 45 од 
Законот за судовите и член 6 и 7 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 35 од 14.03.2008 година), пријавите 
со потребните документи во оригинал или во заверена 
копија, да ги поднесуваат до Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на одлуката во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
  Бр. 07-2569/1                                Судски совет  

17 декември 2008 година        на Република Македонија 
     Скопје                                        Претседател, 
                                                    Беќир Исени, с.р. 

___________ 
3288. 

Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Суд-
ски совет на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 60/2006), а во врска со Одлуката за утврдување 
на бројот на судиите во судовите на Република Маке-
донија („Сл. весник на РМ“ бр. 65/2007), Судскиот со-
вет на Република Македонија објавува 

 
О Г Л А С 

 
За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на РМ 
 
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во чл. 43, ст. 1 од Законот за су-
довите („Службен весник на Република Македонија“ 
број 36/95, 45/95 и 64/2003), а на кој упатува чл. 126 и 
127 од преодните и завршните одредби на Законот за 
судовите („Сл.весник на РМ“ бр. 58/2006), како и усло-
вите предвидени во член 45 од Законот за судовите и 
чл. 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Сл.весник на РМ“ бр. 35 од 
14.03.2008 година), пријавите со потребните документи 
во оригинал или во заверена копија, да ги поднесат до 

Судскиот совет на Република Македонија во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на одлуката во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.  
      Бр. 07-2594/1                                 Судски совет 
19 декември 2008 година        на Република Македонија 
           Скопје                                       Претседател, 

                                                     Беќир Исени, с.р. 
__________  

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3289. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04,  
61/05 и 129/06) и точка 6 од Одлуката за доставување 
податоци за каматни стапки на банките за примени де-
позити и дадени кредити („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 118/07), гувернерот на Народната 
банка на Република Македонија донесе  

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА КА-
МАТНИ СТАПКИ НА ПРИМЕНИ ДЕПОЗИТИ И ДА-
ДЕНИ КРЕДИТИ  (ОБРАЗЕЦ КС-1 И ОБРАЗЕЦ КС-2)  

I. Во Упатството за пополнување извештаи за ка-
матни стапки на примени депозити и дадени кредити 
(образец КС-1 и образец КС-2) („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 25/05), се вршат следниве 
изменувања и дополнувања: 

1. Во точка 2. Извештај за пондерираните каматни 
стапки на примени депозити и дадени кредити (образец 
КС-1), став 7, алинеја 2, се менува и гласи:  

- депозитите на: депозити по видување, орочени до 
еден месец, над еден до три месеци, над три до дванае-
сет месеци и над една година.” 

2. Во потточка 2.1. Каматни стапки на денарски 
кредити, во став 3, реченицата:  „Во овие делови треба 
да се изврши разграничување на денарските кредити (и 
соодветните каматни стапки) на оние со валутна клау-
зула и на оние без валутна клаузула.” се брише. 

3. Во потточка 2.2. Каматни стапки на денарски де-
позити, во став 3, реченицата: „Во овие делови треба да 
се изврши разграничување на денарските депозити (и 
соодветните каматни стапки) на оние со валутна клау-
зула и на оние без валутна клаузула.” се брише. 

4. Во точка 3. Извештај за каматните стапки на при-
мени депозити и дадени кредити (образец КС-2), став 
7, алинеја 2, се менува и гласи:  

„- депозитите на: тековни сметки, депозити по ви-
дување, орочени до еден месец, над еден до три месе-
ци, над три до дванаесет месеци и над една година.” 

5. Во точка 4. Доставување на извештаите за камат-
ните стапки на примени депозити и дадени кредити, во 
став 1, по зборовите „треба да се достават” се додаваат 
зборовите: „по електронски пат и”. 

6. Во точка 4 ставот 2 се брише и се додава нова 
точка 5 којашто гласи: 

„Составен дел на ова Упатство се: 
- Образецот КС-1: Извештај за пондерираните ка-

матни стапки на примени депозити и дадени кредити 
(прилог 1); 

- Образецот КС-2: Извештај за каматните стапки на 
примени депозити и дадени кредити (прилог 1); и        

- Упатството за пополнување на образецот КС-1: 
Извештај за пондерираните каматни стапки на примени 
депозити и дадени кредити (прилог 1).” 

7. Прилог 1 се менува со нов прилог 1, којшто е со-
ставен дел на ова упатство. 

II. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

       У. бр. 9                                   Гувернер, 
17 декември 2008 година         м-р Петар Гошев, с.р. 
             Скопје 
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