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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
541. 

Врз основа на член 11 став 1 и 2 и член 12 од Одлу-
ката за организација и делокруг на работата на Кабине-
тот на Претседателот на Република Македонија доне-
сувам  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНО-
ВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I 

Се разрешуваат членовите на Комисијата за поми-
лување на Претседателот на Република Македонија: 

- м-р Симеон Малинков и 
- Љупчо Шврговски. 

 
II 

За членови на Комисијата за помилување на Пре-
тседателот на Република Македонија се именуваат: 

- Василка Јурукоска; 
- Лилјана Спасовска; 
- Љупчо Стаматовски и 
- проф. д-р Никола Јанкуловски. 
 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 07-228/1                                     Претседател 

2 февруари 2012 година              Република Македонија, 
        Скопје                                    д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
542. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за финансии бр. 07-3314/2 од 
27.12.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 41-255/1                    Заменик на претседателот 
28 јануари 2012 година           на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



6 февруари 2012  Бр. 17 - Стр. 3 
 
 
543. 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА 
„ОТКУПНО ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕНТАР ЗА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК, ПРОИЗВОДСТВО  

И ДИСТРИБУЦИЈА“, ВО КО БОГДАНЦИ ОПШТИНА БОГДАНЦИ 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

      Бр. 51-4488/1                                         Претседател на Владата 
13 септември 2011 година                           на Република Македонија, 
           Скопје                                             м-р Никола Груевски, с.р. 

_________________
544. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлу-
ка на Министерство за финансии бр.07-3222/3 од 19.12.2011 година.  

 
Член 2 

 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

      Бр. 41-526/1                                 Заменик на претседателот  
28 јануари 2012 година                              на Владата на Република 
         Скопје                                                    Македонија, 
                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р.     
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545. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.9. 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТОПАНСКА ЗОНА ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУ-
ВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ТУРНОВО, ОПШТИНА  

БОСИЛОВО   
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Урбанистички план вон населено место, за из-
градба на стопанска зона за лесна и незагадувачка ин-
дустрија на КП 1076  КО  Турново, општина Босилово. 

 
Член 2 

Земјоделско земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, ги има следните катастрски индика-
ции, според прегледот: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
      Бр. 51-4501/1                     Претседател на Владата 
13 септември 2011 година     на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
546. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе 

                                                                                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА 
И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ 
Р201“, КО СВЕТИ НИКОЛЕ, ОПШТИНА СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 

за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен 
центар на Регионален пат Р201“, КО Свети Николе оп-
штина Свети Николе. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
ги има следните катастарски индикации според прегле-
дот: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
      Бр. 51-4518/1                      Претседател на Владата 
13 септември 2011 година     на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
547. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА 
И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ 

М1“, КО ПАЛИКУРА ОПШТИНА РОСОМАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на “Бензиска пумпна станица и услужен 
центар на магистрален пат М1“,КО Паликура општина 
Росоман. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски пар-
цели, според прегледот: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 

      Бр. 51-4520/1                      Претседател на Владата 
13 септември 2011 година     на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
548. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),  
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.1.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА 
РАЗВОЈ НА ВОЛОНТЕРСТВОТО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Национален совет за 
развој на волонтерството  кој ќе врши работи поврзани 
со промовирање и развој на волонтерството како оп-
штествено полезна активност, за планирање на покон-
кретни мерки и следење на развојот на волонтерството.   

 
Член 2 

Националниот совет за развој на волонтерството го 
сочинуваат   претставници од : 

- Министерството за труд и социјална политика - 
Aлександра Личоска; 

- Министерството за образование и наука - Миле 
Гиновски ; 

- Агенцијата за млади  и спорт -  Гордана Цекова ; 
- Генералниот секретаријат на Владата на Републи-

ка Македонија/Одделение за соработка со невладини 
организации  - Зоран Милков ; 

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
- Иван Неделковски ;  

- Тогетхер Мацедониа-Битола  -Никола Ивановски ; 
- Фондацијата за локален развој и демократија-ФО-

КУС-Велес  - Димче Велев ; 
- Центар за Институционален развој – ЦИРА-Скоп-

је- Бранкица Спасовска и  
- Конект-Скопје  -Никица Кусиникова, од граѓан-

ските организации.  
Со Националниот совет за развој на волонтерството 

ќе претседава претседател, кој се избира од редот на  
членовите на Советот.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Начинот на работа на Националниот совет за развој 

на волонтерството се уредува со Деловник на работа.  
 

Член 4 
Националниот совет за  развој на волонтерството за 

својата работа ја известува Владата на Република Ма-
кедонија годишно, а по потреба и почесто.  

 
Член 5 

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

 
      Бр. 51-6605/1-11                 Претседател на Владата 
17 јануари 2012 година          на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
549. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана 
на 27.12.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА  СТОПАНСКИ  РИБОЛОВ  

НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ 
ОХРИДСКО EЗЕРО 

 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за вршење стопански риболов на рибите од  риболов-
ното подрачје Охридско Езеро. 

2. Рибите од риболовното подрачје од точка 1 на 
оваа одлука се даваат на концесија за период  од шест 
години. 

3. Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 
домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

4. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Охридско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за шест години е утврдена во ри-
боловната основа и изнесува минимум 12.362.500,00 
(дванаесет милиони тристотини шеесет и две илјади и 
петстотини) денари. 
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Концесијата се плаќа на шест годишни рати од кои 
првата  рата се плаќа со потпишување на договорот. 

5. Единствен критериум за избор на најповолен по-
нудувач е висината на понудениот надомест за конце-
сија.  

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на 
електронско наддавање од страна на понудувачите кои 
ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука. 

Почетниот износ за јавното наддавање  е висината 
на минималниот надоместок за концесија на рибите за 
вршење стопански риболов за шест години утврден во 
точка 4 на оваа одлука. 

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 3 на овој конкурс. 

7. Постапката по јавниот конкурс за давање на ри-
бите на концесија ја спроведува комисија формирана 
од министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на него-
вото објавување вклучувајќи го и денот на објавување-
то. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web–страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

13. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Мaкедонија”.  

Бр. 51-7973/1                       Претседател на Владата 
27 декември 2011 година       на Република Македонија, 

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

550. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 27.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД  РИБОЛОВНОТО  ПОДРАЧЈЕ  

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-
ја за вршење стопански риболов на рибите од риболов-
ното подрачје Преспанско Езеро. 

2. Рибите од риболовното подрачје од точка 1 на 
оваа одлука се даваат на концесија за период од шест 
години. 

3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат 
домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

4. Висината на надоместокот за концесија на рибо-
ловното подрачје Преспанско Езеро за изведување на 
стопанскиот риболов за шест години изнесува мини-
мум 8.952.000,00 (осум милиони деветстотини педесет 
и две илјади) денари. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

5. Единствен ккритериум за избор на најповолен 
понудувач е висината на понудениот надомест за кон-
цесија.  

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на 
електронско наддавање од страна на понудувачите кои 
ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука. 

Почетниот износ за јавното наддавање  е висината 
на минималниот надоместок за концесија на рибите за 
вршење стопански риболов за шест години утврден во 
точка 4 на оваа одлука. 

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 3 на овој конкурс.  

7.   Постапката за јавен конкурс за давање на риби-
те на концесија ја спроведува комисија формирана од 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на него-
вото објавување вклучувајќи го и денот на објавување-
то. 

11.  Постапката за избор на најповолен понудувач 
ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

12. Јавниот конкурс ќе се објави во “Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 51-7973/2                       Претседател на Владата 
27 декември 2011 година       на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
551. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/2008 , 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана 
на 27.12.2011  година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА 
ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИ-
БОЛОВ  НА  РИБИТЕ  ОД РИБОЛОВНИТЕ  ЗОНИ  

НА ДОЈРАНСКО EЗЕРО  
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за вршење стопански риболов на рибите од  риболов-
ните зони на Дојранско Езеро. 

2.  Рибите од риболовните зони од точка 1 на оваа 
одлука се даваат на концесија за период  од шест годи-
ни. 

Стопанскиот риболов ќе се врши на два начина: 
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-со употреба на “мандри“ и корморани со старите 
традиционални дојрански чамци (кораби ) и соодветен 
риболовен алат и 

-како комерцијален риболов на отворена вода. 
3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

-се регистрирани за дејност рибарство; 
-имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

-располагаат со минимум опрема потребна за врше-
ње риболов утврдена во риболовната основа. 

 
4. Висината на надоместокот за концесија на рибите 

за вршење стопански риболов за шест години е утврде-
на во риболовната основа и изнесува минимум 
7.980.000,00 (седум милиони деветстотини и осумдесет 
илјади) денари. 

Концесијата за вршење стопански риболов се плаќа 
на шест еднакви годишни рати од кои првата рата се 
плаќа со потпишување на договорот. 

5.Единствен критериум за избор на најповолен по-
нудувач е висината на понудениот надомест за конце-
сија.  

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на 
електронско наддавање од страна на понудувачите кои 
ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука. 

Почетниот износ за јавното наддавање  е висината 
на минималниот надоместок за концесија на рибите за 
вршење стопански  утврден во точка 4 на оваа одлука. 

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 3 на овој конкурс. 

7. Постапката по јавниот конкурс за давање на ри-
бите на концесија ја спроведува комисија формирана 
од министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10.  Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на него-
вото објавување вклучувајќи го и денот на објавување-
то. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

 
12. Јавниот конкурс ќе се објави во “Службен вес-

ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web–страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

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

 
        Бр. 51-7973/3                     Претседател на Владата 
27 декември 2011 година       на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

552. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 27.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБ-
ОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА 
ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО - АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ   

 
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концеси-

ја за стопански риболов на рибите од риболовната зона 
на вештачкото езеро-акумулација Шпилје. 

2. Рибите од риболовното подрачје од точка 1 на 
оваа одлука се даваат на концесија за период од шест 
години. 

3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат 
домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо об-

разование од областа на природните науки (рибарство) 
или склучен договор за соработка со научна или обра-
зовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

4. Висината на надоместокот за концесија на рибол-
овното подрачје вештачкото езеро - акумулација Шпи-
лје за изведување на стопанскиот риболов за шест го-
дини изнесува минимум 1.821.600,00 (еден милион ос-
умстотини дваесет и една илјада и шестотини) денари. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

5. Единствен критериум за избор на најповолен по-
нудувач е висината на понудениот надомест за конце-
сија.  

Изборот на најповолен понудувач ќе биде по пат на 
електронско наддавање од страна на понудувачите кои 
ги исполнуваат условите од точка 3 на оваа одлука. 

Почетниот износ за јавното наддавање е висината 
на минималниот надоместокот за концесија на рибите 
за вршење стопански риболов за шест години утврден 
во точка 4 на оваа одлука. 

6. Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 3 на овој конкурс. 

7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво. 

8. Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од  седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

9. Понудите заедно со потребната документација се 
доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото 
објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето. 

11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе 
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само 
едно правно лице. 

12. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, во најмалку две јавни 
гласила и на web – страната на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 
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13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

Бр.51-7973/4                       Претседател на Владата 
27 декември 2011 година       на Република Македонија, 

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

553. 
Врз основа на член 67 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Ре-
публика Македонија,на седницата одржана на 9.1.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Друштво за приозводство на 
вино “РИГО ИМПЕКС” ДОО Скопје на вкупна повр-
шина под  долгогодишен лозов  насад од 464000м2 во 
КО Мрзенци по Имотен лист бр.34, КПбр.363/3, 
мв.Долни лозја, култура лозје, класа 2, површина 
16999м2, КПбр.363/3, мв.Долни лозја, култура лозја, 
класа 2, површина 30963м2, во КО Негорци по Имотен 
лист бр.1644, КПбр.2106, мв.Лушево, култура лозје, 
класа 3, површина 620м2, КПбр.2484, мв. Авлакот, 
култура лозје, класа 3, површина 33127м2, КПбр.2490, 
мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 26830м2, 
КПбр.2492, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 3718м2, КПбр.2495/1, мв.Авлакот, култура лозје, 
класа 1, површина 32947 м2, КПбр.2500, мв.Авлакот, 
култура лозје, класа 3, површина 32967м2, КПбр.2502, 
мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 33407м2, 
КПбр.2504, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 19073м2, КПбр.2493, мв.Авлакот, култура лозје, 
класа 3, површина 440м2, КПбр.2498, мв.Авлакот, кул-
тура лозје, класа 3, површина 32987м2, КПбр.2511, 
мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, површина 9996м2, 
КПбр. 2512, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 30048м2, КПбр.2513/3, мв. Авлакот, култура лоз-
је, класа 1, површина 12855м2, КПбр.2513/5, мв.Авла-
кот, култура лозје, класа 3, површина 13155м2, 
КПбр.2524, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 30428м2, КПбр.2526, мв.Авлакот, култура лозје, 
класа 3, површина 26910м2, КПбр.1993/1, мв.Авлакот, 
култура лозје, класа 3, површина 13375 м2, 
КПбр.1993/3, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, повр-
шина 15094м2, КПбр.1993/5, мв.Авлакот, култура лоз-
је, класа 3, површина 14594м2, КПбр.1993/6, мв.Авла-

кот, култура лозје, класа 3, површина 7837м2, 
КПбр.1993/10, мв.Авлакот, култура лозје, класа 3, по-
вршина 7997м2, КПбр.1994/1, мв.Авлакот, култура лоз-
је, класа 3, површина 15594м2 и КПбр.2108/3, мв.Лу-
шево, култура лозје, класа 1, површина 2039 м2. 

 
Член 2 

Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-
јиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлу-
ка, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

                                                                                                                    
Член 3 

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

                                                             
     Бр. 51-8301/1-11               Заменик на претседателот  
9 јануари 2012 година         на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р.        

__________ 
554. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ 
ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ   

ШУМИ“ - П.О. - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на цените на главни шумски производи на ЈП „Маке-
донски  шуми„- п.о. - Скопје, бр. 02-1824/4, донесена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ниците, одржани на 23.12.2011 и 24.01.2012 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 51-8445/1-11                Заменик на претседателот 
28 јануари 2012 година           на Владата на Република 
            Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
555. 

Врз основа на член 20 од Законот за безбедност на 
производите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 33/06, 63/07, 24/11 и 51/11), министерот за 
економија, во согласност со министерот за здравство,  
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКOT ЗА БEЗБЕДНОСТ НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ∗ 

 
Член 1 

Во Правилникот за безбедност на детски играчки 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/10), во членот  1  во осмиот ред по зборот „паза-
рот” се додаваат зборовите: „достапноста на играчките 
на пазарот”. 

 
Член 2 

Во членот 3 во ставот 1 точката на крајот на рече-
ницата се брише и се додаваат зборовите: „и нивното 
слободно движење на пазарот”. 

 
Член 3 

Во членот 5  точкaтa   3 се менува  и гласи: 
„производител“ е било кое физичко или правно ли-

це што произведува некоја играчка или го нарачува 
проектирањето или производството на играчката, и ја 
пушта во продажба таквата играчка на пазарот под  
своето  име или  трговска  марка; 

Tочкaтa 4 се менува  и гласи:  
„овластен застапник“ е секое физичко или правно 

лице регистрирано во Република Македонија и земја 
членка на Европската Унија кое има добиено писмено 
овластување од производителот да постапува  во него-
во име во врска со определени задачи; 

Точката  8  се брише. 
Точкaтa 9 која станува точка  8 се менува  и гласи: 
“национален стандард“ е хармонизиран стандард  

донесен од едно од европските тела за стандардизација 
усвоен од Институтот за стандардизација на Република 
Македонија. 

Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 9, 10 и 11. 
Во  точка (12) која станува точка 12 пред зборот 

„тело” се додава зборoт “нотифицирано”. 
Точкaтa    17 се менува  и гласи: 
„CE ознака“ е ознака со која што производителот 

покажува дека играчката е во сообразност со примен-
ливите барања утврдени  согласно Законот за надзор на 
пазарот. 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 
2009/48/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 18 јуни 
2009 година за безбедност на играчки, бр. 32009L0048 

Член 4 
Членот  8 се  брише. 

 
Член 5 

Во членот 14 по ставот 7 се додава нов став 8  кој  
гласи: 

„Нотифицирано тело за оцена на сообразноста не 
може да  издаде ЕC сертификат за типско испитување 
на играчките за кои што потврдaта  била  одбиена или  
повлечена”. 

Ставот  8 кој станува став 9 се менува и гласи: 
 „Техничката документација и коресподенцијата во 

врска со постапките за EC типско испитување се изго-
твуваат на македонски јазик и еден од официјалните ја-
зици на земјата – членка на Европска Унија во која е 
основанo  нотифицираното тело или на јазикот прифат-
лив за тоа тело”.  

 
Член 6 

Во членот 15 ставот  2 се менува и гласи: 
„Tехничката документација треба да биде изработе-

на на еден од официјалните јазици на Европската Уни-
ја  или / и/ на македонски јазик. 

 Во ставот 4 по зборовите: “страна на“ се додава 
зборот “нотифицирано“. 

 
Член 7 

Во членот 16  ставот  1  се менува  и гласи: 
„Телото за оцена на сообразноста треба да е правно 

лице основано согласно Законот за безбедност на про-
изводите  кое  треба да дејствува  како  трето лице не-
зависно од субјектот кај кој се врши оцена на сообраз-
носта на играчката која  е предмет на оцена на сообраз-
носта”. 

Ставот  7 се менува  и гласи: 
„Телото за оцена на сообразност треба да биде ком-

петентно да ги спроведе задачите за оцена на сообраз-
носта кои му се доделени согласно членот 14 на овој 
правилник, врз основа на неговата нотификација, без 
разлика дали тие задачи ги спроведува самото тело за 
оцена на сообразноста или тие се спроведуваат во него-
во име и под негова одговорност”. 

Ставот  14 се менува   и гласи: 
 „Персоналот на телото за оцена на сообразноста 

треба да ја чува професионалната  тајност на сите до-
биени информации во текот на спроведувањето на сво-
ите задачи согласно членот 14 на овој правилник, освен 
на барање на  органите  надлежни за надзор на пазарот 
во Република Македонија и во земјата членка каде е 
основано тоа тело. Правата на сопственост треба да би-
дат  заштитени  согласно  закон”.  

По ставот  14 се додава нов став  15 кој  гласи:  
„Телатa за оцена на сообразноста треба да учеству-

ваaт или треба да обезбедат  дека нивниот персонал за 
оцена е информиран за соодветните стандардни актив-
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ности превземени од координативната група на ноти-
фицирани тела, и истите ќе ги применува како општи 
упатства при донесување на  административните одлу-
ки и за документите кои се  донесени  како резултат од  
таа  работна група”.  

 
Член 8 

Во членот 18 по зборот „стандард” се додаваат  збо-
ровите „согласно  членот  17 од  овој  правилник”. 

 
Член  9 

Во членот 19  во ставот  1 точката на крајот на рече-
ницата  се  брише  и се  додаваат зборовите “ и  ги ин-
формираат Министерството за економија и Министерс-
твото за здравство”. 

 
Член  10 

Во членот 20 ставот  5  се менува  и  гласи: 
„Кога корективните мерки од ставовите (3) и (4) на 

овој член не се превземени или ги немаат бараните 
ефекти, нотифицираното тело може да ги ограничи, 
суспендира или повлече било кои ЕС сертификати  за  
типско  испитување доколку  тоа  е  потребно”.  

Ставот   6  се брише. 
 

Член 11 
Во членот 21 ставот  2  се менува и гласи:  
„Телото за оцена на сообразноста ќе му обезбеди на 

друго тело за оцена на сообразноста кое спроведува 
слични активности за оцена на сообразноста што се од-
несуваат за исти играчки релевантни информации за  
прашањата што се поврзани со негативниот резултат  и  
на  негово  барање  за  позитивните  резултати  од  оце-
ната  на  сообразноста”.  

 
Член 12 

Насловот  на главата V се менува и гласи: „ОБВР-
СКИ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ” 

 
Член 13 

Во членот 24  во ставот 1  по зборот „Македонија” 
се додаваат зборовите „или  на  пазарот  на  Европската  
Унија”.  

 
Член 14 

Во членот 28 ставот  2 се менува и гласи: 
 „Во врска  со  категориите играчки што се наведе-

ни  во  Прилог V Дел Б на овој правилник се користат 
предупредувањата  како што е објаснето на нив. Пре-
дупредувањата што се утврдени во Прилог V Дел Б 
точки од 2 до 10 од овој правилник се користат  како 
што е објаснето на  нив”.  

Член 15 
Членот 29  се менува и гласи: 
„(1) Во ЕC изјавата за сообразност треба да се наве-

де дека се исполнети барањата пропишани  во  членот  
6 и во  Прилог II  на овој  правилник. 

(2) ЕC изјавата за сообразност треба да содржи  ми-
нимум  елементи што се дадени во Прилог III, кој е со-
ставен дел  на овој правилник  и да ја  има модел стру-
ктурата утврдена во Прилогот III на овој правилник  и  
истата  постојано  да  се ажурира.  

(3) Со изготвувањето на ЕC изјавата за сообразност, 
производителот ја потврдува одговорноста за сообраз-
ност на играчката”.  

 
Член 16 

Во членот 36  ставот  3 се менува  и гласи: 
„Релевантните економски оператори треба да обез-

бедат  дека  соодветните корективни мерки  на  барање 
на органите надлежни за  надзор на пазарот се превзе-
мени  за играчките кои економските оператори ги пла-
сираат на пазарот на Република Македонија”. 

 
Член 17 

Во  Прилогот II дел III се заменува со нов дел III кој  
е  даден  во  Прилог  II  кој е составен дел  на овој пра-
вилник. 

Во Прилогот II во делот IV Додаток Б се заменува 
со нов Додаток Б кој е даден во Прилог II кој  е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 18 

По членот 39 се додава нов член 39-а  кој  гласи:  
 

„Член  39-а 
Одредбите од Прилогот II  Дел III на овој правил-

ник  ќе отпочнат да се применуваат од 20 јули 2013 го-
дина”. 

 
Член 19 

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

 
Бр. 10-257/5 Бр.25-285/1 

30 јануари 2012 година 11 јануари 2012 година 
Скопје Скопје 

  
Министер, Министер, 

Никола Тодоров, с.р. Ваљон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

556. 
Врз основа на член 13 став 7 од Законот за процена 

(„Службен весник на Република Македонија” број 
115/2010,158/2011,и185/11),министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ ДЕЛ ОД  СТРУЧЕН 
ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН 
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНА  НА ВРЕДНОСТА  

НА СРЕДСТВАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на боди-

рање на писмениот дел од  стручниот испит за стекну-
вање уверение за положен испит за процена на вредно-
ста на средствата во земјоделството. 

 
Член 2 

Писмениот дел од стручниот испит се состои од два 
дела.  

Првиот дел од стручниот испит се состои од тест 
кој се полага со заокружување на еден од понудените 
одговори или со давање на одговор на поставените 
прашање од следните области: 

1. Теоретски основи значајни за процена на вредно-
ста на средствата во земјоделството 

2. Методи за процена на вредноста на средствата во 
земјоделството 

3. Процена на вредноста на поважните постојани 
средства во земјоделството 

4. Процена на вредноста на поважните обртни 
средства за производство 

Секое прашање се вреднува со соодветен број на 
бодови така што вкупниот збир на бодови на тестот из-
несува 100. Прагот за положување на тестот е мини-
мум 65 од вкупните 100 бодови. 

Вториот дел од испитот се состои во решавање на 
примери од областа на процената на постојани и обрт-
ни средства во земјоделството. Секој пример се вред-
нува со соодветен број на бодови така што вкупниот 
збир на бодови на тестот изнесува 100. Прагот за поло-
жување на тестот е минимум 65 од вкупните 100 бодо-
ви. 

Вкупниот број на бодови за обата дела од испитот 
изнесува 200, од кои кандидатот треба да добие мини-
мум 65% или 130 бода за да може да го положи струч-
ниот испит. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 02-507/2                                                                 

30 јануари 2012 година                    Министер,  
           Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
557. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за процена 
(,,Службен весник на Република Македонија,, број 
115/10, 158/2011 и 185/11), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРО-
ЦЕНУВАЧ ЗА  ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА 

СРЕДСТВАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
 
1. Со оваа програма се пропишуваат темите за кои 

се полага стручен испит за проценувач за процена на 
вредноста на средствата во земјоделството.  

2. Програмата за полагање стручен испит за проце-
нувач за процена на вредноста на средствата во земјо-
делството се состои од: 

 
I. Теоретски основи значајни за процена на вредно-

ста на средствата во земјоделството 
1. Средства за производство 
2. Елементи на калкулациите на линии на произ-

водство 
3. Основи на теоријата на временска вредност на 

парите 
 
II. Методологија на процена на вредноста на средс-

твата во земјоделството 
1. Метод на набавна вредност 
2. Метод на приносна вредност 
3. Метод на капитална вредност  
4. Метод на еквивалентна замена  
5. Метод на употребна вредност. 
 
III. Процена на вредноста на поважните постојани 

средства во земјоделството 
1. Процена на вредноста на дологодишни насади 
2. Процена на вредноста на основно стадо 
3. Процена на вредноста на други постојани средс-

тва специфични за земјоделството. 
 
IV. Процена на вредноста на поважните обртни 

средства за производство 
1. Процена на вредноста на обртни средства во рас-

тителното производство 
2. Процена на вредноста на обртни средства во сто-

чарското производство 
3. Литературата за подготовка за полагање на 

стручниот испит за проценувач за процена на вредно-
ста на средствата во земјоделството е дадена во Прилог 
кој  е составен дел на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

             
  Бр. 02-507/3                                  Министер,            

30 јануари 2012 година              Љупчо Димовски, с.р. 
           Скопје 
     

 
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ: 
- Закон за процена (,,Службен весник на Република 

Македонија,, број 115/10 158/2011 и 185/11) 
- Миланов, М., Мартиновска-Стојческа, А. Такса-

ции во земјоделството. Факултет за земјоделски науки 
и храна, Скопје, 2009 година. 

- Миланов, М., Мартиновска-Стојческа, А. Трошо-
ци и калкулации во земјоделството. Факултет за земјо-
делски науки и храна, Скопје, 2009 година. 

- Дополнителен материјал и вежби за подготовка на 
стручниот испит за проценувач за процена на вредно-
ста на средствата во земјоделството, подготвен од Фа-
култет за земјоделски науки и храна - Скопје, Институт 
за агроекономика. 



 Стр. 20 - Бр. 17                                                                                       6 февруари 2012 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

558. 
Согласно член 45 став 6 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Ма-

кедонија„ бр. 92/07 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе 
  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ  НЕДОНЕСУВАЊЕ 

НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ БАРАЊЕТО Е УВАЖЕНО ИЛИ ОДБИЕНО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува  формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување на 
решение со кое барањето е уважено или одбиено за издавање дозвола за вршење на стручни работи. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник  се поднесува на Образец – “Барање заради недонесување на реше-
ние со кое барањето е уважено или одбиено за издавање дозвола за вршење на стручни работи”, на хартија во 
бела боја со формат А4, даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 
- примател на барањето,  
- наслов на барањето, 
- податоци за подносителот на барањето (назив на правното лице и седиште на  правното лице), 
- назначување на правото за кое претходно е поднесено  барањето, 
- краток опис на барањето, 
- прилог: копија од поднесеното барање за остварување на право, 
- место и датум на поднесување на барањето, 
- потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

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

 
Број 07-784/1 

3 февруари 2012 година                                          Министер,            
    Скопје                                                    Спиро Ристовски, с.р. 
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Врз основа на член 93 став 3 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика ,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ  
НА УСТАНОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува  формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на  Установите  
за социјална заштита. 

 
Член 2 

Регистарот на  установи за социјална заштита е единствен Регистар на установи за социјална заштита за Ре-
публика Македонија. 

Регистарот е книга со димензии 50см х 30см, укоричена со корица од тврда хартија во сина боја. 
Образецот на регистарот е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.  
Регистарот може да се води и  во електронска форма. 
 

Член 3 
На насловната страна на корицата на регистарот во левиот горен агол е отпечатен текст со бели букви : "Ре-

публика Македонија",  под него централно поставено: "МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-
ТИКА", а под тоа: "Одделение за јавни и приватни установи за социјална заштита". 

Во средината на насловната страна на корицата е отпечатен текст: "РЕГИСТАР", а под него централно по-
ставено: "на Установи за социјална заштита".  

 
Член 4 

Страната на регистарот  содржи 11  рубрики, во кои се впишува: реден број, име и назив на установата за 
социјална заштита, седиште (улица, број и место), податоци за основачот, дејност на установата за социјална 
заштита, број и датум  на решението за упис во Централниот регистар  на Република Македонија, даночен 
број, статутарни промени(спојување, поделба), број и датум  на решението за отпочнување со работа на уста-
новата, престанок на установата и забелешкa. 

Секоја страна на регистарот во десниот долен агол  е нумерирана и се заверува со потпис на службеното 
лице кое го води регистарот. 

Бројот на страницата ја обележува лицето кое го води регистарот. 
 

Член 5 
Внесувањето на податоците во регистарот го врши само лице овластено од министерот за труд и социјална 

политика.  
Исправката при погрешно запишување во регистарот се врши така што со црвено мастило преку погрешно 

напишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се запишува точниот текст. 
Исправката се заверува со потпис на лицето кое го води регистарот. 
Регистарот се води ажурно, уредно и систематизирано, со читлив ракопис и со компјутерски внес. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Ма-

кедонија". 
 

        Број 10-708/1                                                     Министер за труд  
31 јануари 2012 година                                      и социјална политика, 
          Скопје                                                  Спиро Ристовски, с.р. 

559. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

560. 
Врз основа на член 27 став (7) од Законот за безбедност на храна за животни („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 145/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ПОД НАДЛЕЖНОСТ НА 

ОПЕРАТОРОТ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ 

ПОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОПЕРАТОРОТ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 
 

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

одобрување на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни од-
носно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на објектите под надлежност 
на операторот со храна за животни во рокот утврден во член 27 став (5) од Законот за безбедност на храна за 
животни. 

 
Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на реше-
ние за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна за животни односно заради недонесу-
вање на решение за одбивање на барањето за одобрување на објектите под надлежност на операторот со храна 
за животни “, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 
место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител 
на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-
њето и место за потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

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

 
    Бр.21–66/3 

1 февруари 2012 година                                                Директор, 
            Скопје                                                     Дејан Рунтевски, с.р. 
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561. 
Врз основа на член 51 став (8) од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО 
ХРАНА И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И МАНИПУЛАЦИЈА СО 

ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ 
НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА И ОБЈЕКТИТЕ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И МАНИПУЛАЦИЈА СО 

ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

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

одобрување на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обра-
ботка и манипулација со храна од животинско потекло односно заради недонесување на решение за одбивање 
на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за  производство, обработка и ма-
нипулација со храна од животинско потекло во рокот утврден во член 51 став (6) од Законот за безбедност на 
храна. 

 
Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на реше-
ние за одобрување на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, 
обработка и манипулација со храна од животинско потекло односно заради недонесување на решение за одби-
вање на барањето за издавање на одобрение за операторите со храна и објектите за производство, обработка и 
манипулација со храна од животинско потекло“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е соста-
вен дел на овој правилник. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 
место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител 
на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува бара-
њето и место за потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

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

 
    Бр.21–66/3 

1 февруари 2012 година                                            Директор, 
            Скопје                                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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