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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1625. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Аген-
цијата за поттикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2011 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ  НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
1. Владата на Република Македонија го потврдува 

Финансискиот план за 2011 година на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството бр. 02-
80/4 од 12.4.2011 година, донесен од Управниот одбор 
на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-
делството, на седницата одржана на 12.4.2011 година. 

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

 
       Бр. 51-123/1                      Заменик на претседателот 
26 април 2011 година              на Владата на Република 
          Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1626. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.4.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА 
ЗА 2010 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
1. Владата на Република Македонија ја потврдува 

Годишната пресметка за 2010 на Агенцијата за поттик-
нување на развојот на земјоделството, бр. 02-80/3 од 
12.4.2011 година, донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото, на седницата одржана на 12.4.2011 година. 

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

 
Бр. 51-1534/1                     Заменик на претседателот 

26 април 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1627. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 12 од Меѓуна-
родната конвенција за сузбивање на фалсификување на 
валутата, донесена во Женева на 20 април 1929 година, 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНА КАН-
ЦЕЛАРИЈА ЗА ИСТРАГИ ВО ОБЛАСТА НА СУЗ-
БИВАЊЕТО НА ФАЛСИФИКУВАЊЕТО НА ПАРИ 

 
1. Со оваа одлука се воспоставува Централна канце-

ларија за истраги во областа на сузбивањето на фалси-
фикувањето на пари (во натамошниот текст: Канцела-
ријата) во Одделот за финансиски криминал во Цента-
рот за сузбивање на организиран и сериозен криминал 
во Централните полициски служби во Бирото за јавна 
безбедност во Министерството за внатрешни работи. 

2. Канцеларијата остварува координација на меѓу-
себната соработка во истрагата во областа на сузбива-
њето на фалсификување на пари, на следниве органи за 
спроведување на законот: 

- Министерство за внатрешни работи, 
- Министерство за финансии – Царинска управа, 
- Министерство за финансии – Управа за финансис-

ка полиција и 
- Народна банка на Република Македонија. 
3. Канцеларијата, покрај координацијата од точката 

2 од оваа одлука, остварува и соработка со сродни ме-
ѓународни организации и национални централни кан-
цаларии кои постапувааат во врска со прашањето за   
фаласификување на пари, со преземање на координи-
рани заеднички истраги, размена на информации и раз-
мена на соодветни аналитички продукти. 

4. Канцеларијата по добивање на оперативно созна-
ние дека се подготвува, е во тек или е извршено кри-
вично дело поврзано со фалсификување на пари, го из-
вестува Јавното обвинителство на Република Македо-
нија. 

5. Заради остварување на активностите утврдени во 
точките 2 и 3 од оваа одлука, органите од точката 2 од 
оваа одлука, назначуваат контакт лица. 

6. Во вршењето на активностите од точките 2, 3 и 4 
од оваа одлука се применуваат прописите од областа 
на заштитата на личните податоци и безбедноста на 
класифицираните информации. 

7. Органите од точката 2 од оваа одлука ќе склучат 
меморандуми за соработка за определување на начинот 
на остварување координација на меѓусебната соработка. 

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

 
 Бр.51-1665/1                     Заменик на претседателот  

26 април 2011 година          на Владата на Република  
     Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1628. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР - 
ЗЕМЈИШТЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Во Одлуката за престанок на користење на недвиж-
на ствар – земјиште од Министерството за одбрана, 
(објавена во Службен весник на Република Македонија 
бр. 42/2011) согласно Извадокот од Нацрт записник бр. 
51-1410/1 од 22.03.2011 година,во членот 1 зборовите: 
„168.412 м2“ се заменуваат со зборовите: „20.000 м2“.  

                                                                    
Член 2 

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

 
Бр.51-2445/1                      Заменик на претседателот 

26 април 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1629. 

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ 
ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „MEDCEUR 2011” 

    
1. Се одобрува влегување и престојување на 179 

(сто седумдесет и девет) вооружени припадници од 
активниот состав на Армијата на Соединетите Амери-
кански Држави, Република Словенија, Република Буга-
рија, Република Србија, Република Црна Гора и Босна 
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и Херцеговина на територијата на Република Македо-
нија, заради изведување на заедничката вежбовна 
активност “MEDCEUR 2011” со припадници на Арми-
јата на Република Македонија, која ќе се одржи на по-
лигонот Криволак и ЦО Пепелиште,  во период од  06 
до 15 јуни 2011 година. 

2. На вежбовната активност покрај припадници на 
Армијата на Република Македонија и претставници  од 
Министерството за одбрана, ќе учествуваат и претстав-
ници од Министерството за здравство, Министерство-
то за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спа-
сување, Центарот за управување со кризи и Црвениот 
крст. 

3. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето, исхраната и логистичката поддршка на 
учесниците во вежбовната активност дел ги обезбеду-
ваат Министерството за одбрана на Република Македо-
нија и Амбасадата на Соединетите Американски Држа-
ви, а дел ги обезбедуваат самите учесници. 

4. Подготовките и организацијата на единиците на 
армиите учеснички во вежбовната активност, ќе ги из-
врши Министерството за одбрана на Република Маке-
донија односно Генералштабот на Армијата на Репуб-
лика Македонија. 

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

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

 
Бр.51-2551/1                      Заменик на претседателот 

26 април 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1630. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), а во врска со член 6 од 
Анекс В-Финансиска актива и пасива од Договорот за 
прашања на сукцесија („Службен весник на Република 
Македонија-Меѓународни договори” бр. 12/02), Влада-
та на  Република Македонија, на седницата одржана на 
26.4.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОМИТЕТОТ 
ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА НА СУКЦЕСИЈАТА 

 
1. За овластен претставник на Република Македо-

нија во Комитетот за финансиски прашања на сукцеси-
јата се именува Виолета Стојановска-Петровска, држа-
вен советник за прашања од финансиски систем во Ми-
нистерството за финансии. 

2. Со донесување на ова решение престанува да ва-
жи Решението за именување на овластен претставник 
на Република Македонија во Комитетот за финансиски 
прашања на сукцесијата, донесено од Владата на Ре-
публика Македонија под бр. 19-3217/1 од 30.6.2009 го-
дина. 

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

 
Бр.51-2543/1                     Заменик на претседателот 

26 април 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1631. 

Врз основа на член 19 од Законот за метрологија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
55/2002, 84/2007 и 120/2009 година), министерот за 
економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА 
СООБРАЗНОСТ НА ТИП НА МЕРИЛА НА БРЗИНА 
НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката за оцена на сообразност на тип  на мерила на брзи-
на на возилата во сообраќајот на патиштата (во поната-
мошниот текст: мерила на брзина на возила).  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1) Мерило на брзина на возила е мерило за мере-
ње на брзината на возилата во сообраќај на патиштата 
во состав со опрема за запис. 

2) Опрема за запис е уред кој ги регистрира пара-
метрите на возењето (почеток,  крај, време, измерена 
брзина и должина на изминат пат и регистарски број на 
контролираното возило), за кои е задолжително да се 
издаде документ кој може да биде отпечатен на харти-
ја, фотографија, видео или некој друг уред за докумен-
тирање на брзината на контролираното возило. 

3) Контролирано возило е возило на кое се мери 
брзината на движење во сообраќајот. 

4) Радарско мерило е мерило за мерење на брзина 
кое мери на принцип на одредување (пресметување) на 
разликата од измерените фреквенции меѓу емитиран и 
рефлектиран сигнал во микробраново подрачје, на во-
зилата на кои се мери брзината (Доплеров ефект). 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 5 

5) Ласерско мерило на брзина на возило (LIDAR) 
е мерило кое мери на принцип  на последователно ме-
рење на растојанијата на контролираното возило од ме-
стото каде се наоѓа мерилото за мерење на брзина на 
возило и мерење на изминатото време помеѓу две пос-
ледователни мерења со обработка на измерените резул-
тати. 

6) Мерило за мерење брзина на возила со фиксни 
вградени сензори е мерило кое го мери времето за из-
минување помеѓу две или повеќе фиксно вградени сен-
зори на точно измерено растојание и со обработка на 
резултатите ја пресметува брзината на контролираното 
возило.  

7) Стационарно мерење на брзина на возило е 
мерење кое се изведува со помош на мерило поставено 
на статив или на соодветен прибор за негово прицвр-
стување на подлога (или троножец) или на возило кое 
не се движи, односно со помош на цврсто вградени 
мерила на одредено место. Мерењето се извршува без 
ракувач со примена на опрема за запис.      

8) Нестационарно мерење на брзина на возило е 
мерење од рака на ракувачот со радарски или ласерски 
мерила за брзина на возило. 

9) Мерило за мерење на брзина на возило со сле-
дење е мерило на брзина кое се извршува од возило во 
движење со уред за мерење на брзина од возило во 
движење кое го следи контролираното возило. 

(Мерење на брзина на возило со возило во движење 
со следење е мерење на брина на контролирано возило 
кое се извршува од возило во движење со мерило, од-
носно уред за мерење на брзина од возило во движење.   

10) Безбедносна разлика се бројни вредности на 
брзината изразена во SI мерна единица за брзина во 
km/h  кои мораат да се одбијат од измерената вредност 
на брзината со мерило на брзина на возилата во соо-
браќајот на патиштата за презентација на резултатите 
од мерење на брзината за да се обезбеди сигурност на 
резултатот заради грешките на брзиномерот во контро-
лираното возило, односно применетата мерна метода. 

 
Член 3 

Во постапката за оцена на сообразност на тип на 
мерила на брзина на возилата, оцена се врши на след-
ните мерила:   

1) Радарско мерило;  
2) Ласерско мерило LIDAR;  
3) Мерило со фиксни вградени сензори и 
4) Мерило за мерење на брзина на возило од возило 

во движење.  
 
Принципот на работа на мерилата од став 1, точки 

1) и 4)  од овој член се темели врз мерење на разликата 
на фреквенцијата односно Доплеров ефект.  

Принципот на работа на мерила на брзина на вози-
ла од точките 2), 3) и 4) од овој член се темели врз  ме-
рење на изминат пат во одреден временски период.  

II. Начин и постапка за оцена на сообразност на тип 
на мерила на брзина на возила 

 
Член 4 

Сообразност на мерила на брзина на возила се оце-
нува на права делница на пат во должина од најмалку 
100 m на еден од следните начини:  

1) Стационарно мерење;  
2) Нестационарно мерење и 
3) Мерење со следење.  
 

Член 5 
Оцена на сообразност на тип на мерила (испитува-

ње на тип на мерила) се спроведува според Правилни-
кот за начинот на кој се врши испитување на типот на 
мерило.   

 
Член 6 

Постапката за оцена на сообразност на мерилото се 
спроведува во однос на следните барања: 

1. Метролошки барања; 
2. Конструктивни барања и 
3. Натписи и ознаки. 
 

1. Метролошки барања 
 

Член 7 
Резултатите од мерењата, мерилата на брзина на во-

зило треба да ги покажуваат во бројни вредности изра-
зени во SI мерна единица за брзина во километри на 
час (km/h).   

 
Член 8 

Брзина на контролираното возило може да се мери 
во двете насоки, како во заминување така и во доаѓање, 
во однос на мерилото на брзина на возилата.   

Долната граница на мерниот опсег на мерилата на 
брзина на возила не треба да биде поголема од 30 km/h, 
а горната граница на мерниот опсег на мерилата на бр-
зина на возила не треба да биде помала од 150 km/h. 

 
Член 9 

Границите на дозволените грешки на мерилата на 
брзина на возилата се дадени во Табела1: 
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Член 10 
Оцена  на сообразност на тип на мерила на брзина 

на возила се врши во следните референтни услови:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерилото на брзина на возило кое работи без раку-

вач (автоматски режим), треба да има уред кој ќе овоз-
можи автоматски да се исклучи мерилото доколку тем-
пературата на работната околина и напојувањето изле-
зе надвор од пропишаниот опсег за работните услови.    

 
Член 11 

При мерење на брзина треба да се земат предвид 
безбедните разлики дадени во Табела 2: 

 
Табела 2.  Безбедни разлики при  мерењето на брзината 

брзина  на 
контролирано возило Безбедни разлики [km/h] 

до 100 km/h и 100 km/h 6 
над 100 km/h до 200 

km/h 8 

над 200 km/h 12 
 
При мерење на брзина со следење треба да се земат 

предвид безбедните разлики дадени во Табела 3.  
 

Табела 3.  Безбедни разлики при мерењето на брзината 
со следење 

 
 
 
 
 
 
 
При мерење на брзина со фиксно вградени сензори 

треба да се земат предвид безбедните разлики дадени 
во Табела 4: 

 
Табела 4.  Безбедни разлики при мерењето на брзината 

со фиксно вградени сензори 
 
 
 
 
 
 

Вкупната безбедна разлика се добива со собирање 
на вредностите од табелите 2 и 3 или од табелите 2 и 4 
од овој член, зависно од начинот на мерењето на брзи-
ната. При презентација на крајниот резултат, од изме-
рената брзина на контролираното возило секогаш треба 
да се одземе добиената вкупна безбедна разлика. 

 
Член 12 

Оцена на сообразност на тип на мерила на брзина 
на возила со следење на возило, со возило во движење 
се врши во следните услови:  

– мерното возило во моментот на мерењето не смее 
да го престигне контролираното возило;  

– на крајот на мерењето треба да се контролира рас-
тојанието меѓу мерното возило и контролираното вози-
ло кое треба да е еднакво или поголемо од тоа на поче-
токот на мерењето;  

– мерилото за мерење на брзина на возило треба да 
врши мерење на најмалку 200 m  во должина од патот.  

При мерењето на брзината со следење, измерената 
брзина е средна аритметичка вредност на брзината во 
текот на целото мерење. 

Во зависност од најголемата дозволена брзина, ме-
рењето може да се изврши на дел од патот чија права 
делница не смее да биде помала од: 

- 200 m во деловите на патот со максимална дозво-
лена брзина до вклучително и 80 km/h 

- 500 m во деловите на патот  со максимална дозво-
лена брзина над 80 km/h;  

Ако при мерењето на брзината со следење се упо-
требуваат видео-системи со објектив со променлива 
фокусна далечина - зум (zoom),  тој во текот на мере-
њето не смее да се менува.   

 
Член 13 

При оцена на сообразност на тип на мерилата на бр-
зина на возила со следење и користење на опрема за за-
пис на изминатиот пат (тахометар)  од текот на мере-
њата треба да се изработи фотографија и запис на кои 
се забележени: регистарскиот број на контролираното 
возило, времето на почетокот на мерењето, завршето-
кот на мерењето, измерената брзина на измерената 
отсечка од патот и изминатиот пат за време на мерење-
то како и поставеност на зумот.  

 
Член 14 

Ако оцената на сообразност на тип на мерилата на 
брзина на возила се врши на две мерила на брзина на 
возила поставени на различни места, надвозници или 
столбови истовремено може да се користат двете мери-
ла доколку: 

1) Нивните фреквенции на работа се различни,   
2) Нивните фреквенции на работа се исти, а насоки-

те на нивните снопови се  спротивни еден на друг, 
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3) Нивните фреквенции на работа се исти, а насоките 
на нивните снопови се свртени еден кон друг, ако 
должината меѓу двете места на мерење е најмалку 100 m. 

Мерниот сноп при мерење на брзина со мерило на 
брзина на возила треба да го опфати средишниот пре-
ден или заден дел на контролираното возило.  

Мерилата треба да се употребуваат од работ на ко-
ловозот или од надвозникот така да аголот што го за-
фаќа правецот на мерилото при мерењето и оската на 
патот треба да е што помал но не поголем од 250, а ко-
рекции на мерниот резултат не може да се вршат.  

Мерилата на брзина на возила не може да се упо-
требуваат преку стакло од возило кое стои или од вози-
ло кое се движи.  

 
Член 15 

Дозволената оддалеченост за употреба на мерилото 
на брзина на возила од контролираното возило за пое-
динечните типови мерила е утврдена во решението за 
оцена на сообразност на тип на мерило.  

 
Член 16 

Како  резултати од мерењето на брзината на кон-
тролираното возило се сметаат само оние резултати за-
пишани на хартија, фотографија, видео или некој друг 
уред за документирање на брзината на контролираното 
возило заедно со другите пропишани податоци, освен 
во случаи во кои резултатот од мерењето на брзината е 
можно веднаш да му се покаже на возачот на контро-
лираното возило. 

 
Член 17 

Со стационарните мерила на брзина со фиксно 
вградени сензори, се пресметува брзината на контроли-
раното возило со помош на автоматско мерење на вре-
мето за кое контролираното возило го изминува патот 
меѓу двата сензори поставени на однапред измерено 
фиксно растојание. 

Пресметувањето на вредностите на брзината треба 
недвосмислено да се однесува на контролираното вози-
ло, односно треба да има можност за дополнителни ре-
конструкции на резултатите од мерењата со користење 
на две фотографии, видео снимка, односно други мето-
ди за документирање.  

 
2. Конструктивни барања 

 
Член 18 

Во постапката на оцена на сообразност на тип на 
мерила на брзина на возила треба да се утврди дали си-
те склопови на мерилото на брзина на возила се зашти-
тени со куќиште од механички удари и електромагнет-
ски пречки. 

Мерилото на брзина на возила ќе се смета дека ме-
ри исправно ако има важечка верификација во смисла 
на член 23 од овој правилник и е поставено и се упо-
требува во согласност со упатството за употреба даде-
но од производителот на мерилото. 

Мерилата на брзина на возила треба да имаат вгра-
дено функција за самотестирање кое се изведува при 
секое вклучување  на мерилото. Мерилото на брзина на 
возила треба да има вградена функција за оневозможу-
вање на неговата неисправна работа (или предупреду-
вање) во случај на дефект или употреба во неисправна 
состојба. 

Сите делови на мерилото на брзина на возила што 
влијаат врз мерните карактеристики, како и записот на 
податоците треба на соодветен начин да бидат зашти-
тени од намерно или ненамерно неправилно ракување. 

Барањата кои се однесуваат на софтвер за мерила 
на брзина на возила треба да ги исполнуваат општите 
барања за софтвер и контролирање на мерилата во сог-
ласност со препораката D31, 2008 од OIML - Меѓуна-
родната организација за законска метрологија. 

 
Член 19 

Мерилата на брзина на возила треба да ги исполну-
ваат и барањата утврдени со  Правилникот за електро-
магнетна компатибилнист на електротехничка опрема 
и Правилникот за електротехничка опрема наменета за 
работа во определено напонско подрачје.    

 
Член 20 

Дополнителна опрема и прибор кон мерилата на бр-
зина на возило кои се приклучени на нив, треба да би-
дат наведени во решението за оцена на сообразност на 
тип на мерило на брзина на возило. 

 
Член 21 

Опремата за запис на брзина на возила треба да ги 
регистрира следните податоци:  

1) Датум и време на мерењето; 
2) Измерена брзина на котролираното возило; 
3) Регистарски број на контролираното возило и  
4) Насока на движење на контролираното возило 

(ако е применливо). 
 

3. Натписи и ознаки 
 

Член 22 
Во постапката на оцена на сообразност на тип на 

мерило треба да се утврди дали натписите и ознаките 
кои се поставени на мерилата на брзина на возилата се 
испишани на македонски јазик. 

На видливо место на мерилото треба да се постави 
натписна плочка на која се нанесени на неизбришлив 
начин натписите и ознаките што треба да се добро вид-
ливи.  

Натписната плочка од став 2 на овој член треба да 
ги содржи следниве податоци: 

1) Назив на производител или негова ознака; 
2) Сериски број и година на производство; 
3) Ознака на типот на мерилото; 
4) Регистарски број од уписот на регистарот во Би-

рото за метрологија и 
5) Опсег на мерење на брзината на возилото. 
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Ако уредот за мерење на брзина на возилата се со-
стои од повеќе делови, истите треба да бидат означени 
со идентификациски број. 

 
III. Преодни и завршни одредби 

 
Член 23 

Мерилата на брзина на возила коишто на денот на 
влегување во сила на овој правилник се употребуваат и 
имаат важечка прва верификација врз основа на Пра-
вилникот за метролошките услови за Доплеровите ра-
дари и кои што ги исполнуваат  барањата од наведени-
от правилник, може да се поднесат на периодична или 
вонредна верификација ако ги исполнуваат границите 
на дозволени грешки дадени во член 9 Табела 1 од овој 
правилник.   

 
Член 24 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за метроло-
шките услови за Доплеровите радари („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 3/1985). 

 
Член 25 

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

 
Бр. 25-293/8 

14 април 2011 година                 Министер за економија, 
    Скопје                                  Фатмир Бесими, с.р. 

_________ 
    
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1632. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11) мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ ЗА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ, НАУЧНОИСТРАЖУВАЧ-
КИ, СЕЛЕКЦИОНИ ИЛИ РАЗВОЈНИ РАБОТИ (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за на-
учни и технички капацитети кои треба да ги исполну-
ваат научни и истражувачки установи за експеримен-
тални, научноистражувачки, селекциони или развојни 
работи. 
                                                                 
∗ Со овој правилник  се врши усогласување со одребите на  
Директивата на Комисијата бр. 2008/61/EC на 17 Јуни 2008 за 
утврдување  на условите под кои одредени штетни организми, 
растенија, растителни производи и други објекти наведени во 
анексите од I до V Директивата на Советот 2000/29/ЕС може да 
се внесат во или движат  во рамките на Заедницата или одредени 
заштитени зони од него, за експерименти  или научни цели и за 
работа на сортната  селекција, број 32008L0061. 

Член 2 
(1) Научните и истражувачките установи за вршење 

на истражувачка дејност на материјалот треба да ги ис-
полнат општите услови за научни и технички капаци-
тети.   

(2)  Научните и истражувачките установи може да 
вршат истражувачка дејност на материјалот кој е наме-
нет за експериментални, научноистражувачки, селек-
циони или развојни работи за:    

- материјали кои содржат штетни организми наве-
дени во Листите на штетни организми, растенија, рас-
тителни производи и други објекти и предмети (¹); 

- материјали кои содржат други видови штетни ор-
ганизми кои не се наведени во Листите, а за кои што е 
издадено oдобрение за внесување или движење на 
штетни организми, растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети наменети за експериментал-
ни, научноистражувачки, селекциони или развојни ра-
боти од Фитосанитарната управа и не постои опасност 
по здравјето на растенијата на територијата на Репуб-
лика Македонија. 

 (3) Научните и истражувачките установи треба да 
имат научна и стручна оспособеност на персоналот, со-
одветна за видот на истражувачката дејност, а при тоа 
земајќи ги во предвид и: 

- постапките за време на вршење на истражувачката 
дејност, нивното траење и завршување; 

- научното име на материјалот, вклучувајќи го и 
името на штетниот организам (кога тоа е потребно); 

-  вид на материјалот;  
-  количество на материјалот; 
- место на потекло на материјалот (ако материјалот 

се внесува од трети земји, потребно е кон барањето да 
се приложи соодветна потврда за потекло на материја-
лот); 

- постапките за времетраењето на истражувачката 
дејност, природата и целите  за предвидените истражу-
вачки активности, вклучувајќи ја содржината, резимето 
на работа и спецификацијата на истражувачката деј-
ност; 

- место на првото складирање или првото садење на 
материјалот, после службеното одобрено пуштање на 
материјалот, вклучувајќи го времето, местото, видот и 
количеството на одобрениот материјал;  

- предложениот метод за уништување или третира-
ње на материјалот, по завршување на дозволените 
истражувачки дејности, вклучувајќи време, место и на-
чин на уништување, како и видот и количеството на 
уништениот материјал, под надзор на фитосанитарниот 
инспектор и 

- предложено место за влез на материјалот, кој се 
планира да се увезува од трети земји. 

(4) Научните и истражувачките установи потребно 
е да обезбедат карантински услови на просториите и 
објектите, како и на местата во кои ќе се извршуваат 
истражувачките дејности и треба да гарантираат без-
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бедна работа со материјалот, односно штетните орга-
низми да останат во карантин, така што да не постои 
опасност од нивно ширење, што подразбира: 

- физичка изолација од сите други растенија или 
штетни организми, вклучувајќи ја и контролата на 
околната вегетација; 

-  назначување на лице за контакт, одговорно за 
истражувачките дејности; 

- ограничен пристап до просториите, објектите и 
околното подрачје, освен на  одговорниот персонал; 

- соодветна идентификација на просториите, обје-
ктите кои што укажуваат на  видот на активностите и 
одговорниот персонал;  

- водење на евиденција за извршените истражувач-
ки дејности и работните постапки, прирачник за работ-
ни процедури, вклучувајки ги процедурите и постапки-
те во случај на ненамерно испуштање на штетен орга-
низам од карантинот; 

-  соодветен безбедносен и алармен систем; 
- соодветни контролни мерки за да се спречи внесу-

вање и ширење на штетни организми  во просториите; 
- контролирани постапки на земање примероци и 

движење на материјалот меѓу просториите и објектите; 
-  соодветна контрола  на отпадот, почвата и водата, 

ако тоа е потребно; 
- соодветни хигиенски и дезинфекциски постапки 

за персоналот, објектот и опремата; 
-  соодветни постапки, мерки и објекти за заштита 

на материјалот; 
-  соодветни мерки и објекти за  отстранување  на  

експерименталниот материјал и 
-  соодветни објекти и постапки за индексирање 

(вклучувајќи и тестирања). 
(5) Формата и содржината на одобрението за увоз 

за внесување или движење на штетни организми, рас-
тенија, растителни производи и други објекти и пред-
мети наменети за експериментални, научноистражу-
вачки, селекциони или развојни работи е дадена во 
Прилог 2 напишан на македонски  и англиски јазик.  

 
Член 3 

(1) Научните и истражувачките установи за вршење 
на истражувачка дејност на материјалот треба да ги ис-
полнат посебните услови за научни и технички капаци-
тети. 

(2) Научните и истражувачки установи, покрај оп-
штите услови наведени во член 2, треба да обезбедат:  

1. обемот и целите на истражувачката дејност, за 
која материјалот се внесува или движи, требаат да би-
дат во согласност со концептот на експериментални 
или научни цели или за потребите на сортна селекција; 

2. количеството на материјалот треба да биде огра-
ничено, на количество кое е доволно за изведување на 
дозволените истражувачки дејности и не треба да го 
надмине количеството кое било одредено врз основа на 
расположливите карантински објекти; 

3. за истражувачката дејност, Фитосанитарната 
управа утврдува опасност  од ширење на штетни орга-
низми, кои се чуваат во карантински услови, земајќи ги 
во предвид видот на материјалот и предвидените 
истражувачки дејности, биологијата на штетниот орга-
низам, начинот на негово ширење, негова интеракција 
со околината и другите важни фактори поврзани со 
опасноста која се однесува на материјалот. Врз основа 
на проценка на ризик, Управата одредува кои од наве-
дените карантински мерки е потребно да се спроведат, 
со оглед на  видот на материјалот и неговата специфич-
на биологија и епидемиологија, во однос на дозволени-
те истражувачки активности за:  

- одржување на објекти во кои пристапот на персо-
налот е овозможен  низ двојна врата, 

-  одржување под негативен воздушен притисок, 
- чување во заштитени садови со соодветна големи-

на на  решетката/мрежата и други прегради (на пример: 
водени прегради за грињи, затворени почвени контеј-
нери за нематоди, електрични стапици за инсекти), 

- одржување на материјалот во изолација од други 
штетни организми и материјали (на пример: вирулен-
тен материјал од растителна храна, материјал од дома-
ќин),  

- одржување на  материјалот за одгледување, во ко-
мори/кафези, за одгледување, опремени со соодветна 
манипулациска опрема, 

- спречување на вкрстување на штетните организми 
со автохтони соеви или видови, 

- избегнување на одржувањето на постојани култу-
ри на штетните организми, 

- одржување  под  услови во кои строго се контро-
лира размножувањето на штетните организми (на при-
мер: под режим во околината која спречува појава на 
дијапауза), 

- чување на таков начин со кој се спречува ширење 
од  пропагули (делови на живите организми со кои тие 
се размножуваат, чуваат или шират). Треба да се избег-
нат воздушни струења, 

- постапки за проверување на чистота на културата 
од штетни организми, слободни од присуство  на пара-
зити или други штетни организми, 

- соодветни програми за контрола на материјалот, 
поради отстранување на можните вектори на штетните 
организми, 

- за in vitro активности, работа  на материјалот под 
посебни стерилни услови: опременост на лаборатории-
те за изведување на стерилни постапки и одржување на 
стерилни услови, 

- чување на штетните организми кои се пренесуваат 
со вектори, во услови кои спречуваат ширење на тие 
вектори (на пример: контролирана големина на реше-
тка/мрежа, контрола и изолација на почвата) и 

- сезонска изолација, односно истражувачката деј-
ност да се спроведува во време кога е  помала опасно-
ста по здравјето на растенијата. 
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Член 4 
(1) Научните и истражувачки установи треба да 

обезбедат услови, материјалот кој се увезува, при вне-
сување или движење да биде во карантински услови и 
веднаш да биде транспортиран до наведеното место, за 
да не доведе до ненамерното испуштање на штетни ор-
ганизми. 

(2) Научните и истражувачки установи треба во те-
кот на вршењето на истражувачката дејност да обезбе-
дат карантински услови, кои се дадени во Прилог 1 од  
овој правилник.  

 
Член 5 

(1) По завршување на дозволените истражувачки деј-
ности, установите се обврзани, материјалот кој не е наме-
нет за службено одобрено пуштање (вклучувајќи ги и 
штетните организми ), како и целиот материјал за кој е 
утврдено дека во текот на истражувачката дејност е 
заразен, да се уништи, стерилизира, дезинфицира или со-
одветно третира. Тоа се врши согласно Правилникот за 
мерките и начинот на спроведување на мерките за уни-
штување или отстранување на штетните организми и 
мерките и начинот на спроведување на дезинфекција, де-
зинсекција или дератизација на штетните организми (²). 

(2)  Растенија, растителни производи и други обје-
кти и предмети за кои е утврдено дека постои присус-
тво на штетни организми од став (1) на овој член, пос-
ле спроведување на карантинските мерки треба да се 
уништат. Треба да се изврши  ерадикација или да се 
подложат на соодветно тестирање, поради спречување 
на понатамошно ширење на штетни организми. Наве-
дените мерки треба да се спроведат и на сите останати 
растенија, растителни производи и други објекти и 
предмети, кои биле во допир со тој материјал или по-
стои веројатност дека се заразени.  

 (3)  Просториите или објектите каде што се вршеле 
дозволените истражувачки дејности на материјалот од 
став (1) на овој член, во зависност од потребата, треба 
да се стерилизираат или исчистат, на начин кој го одре-
дува фитосанитарниот инспектор, согласно  правилни-
кот од став (1) на овој член. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 17-210/5                   Министер за земјоделство, 

13 април 2011 година       шумарство и водостопанство, 
           Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 

                                                                              
(¹) Листи на штетни организми, растенија, растител-

ни производа и други објекти и предмети согласно 
Анексите од I до V според Директивата на Советот бр. 
2000/29 од 8 мај 2000 година за заштитните мерки про-
тив воведување во Заедницата на организми штетни за 
растенијата или растителните производи и против 
нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; 

(²) Со овој правилник се врши усогласување со 
одребите на  Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 
8 мај 2000 година за заштитните мерки против воведу-
вање во Заедницата на организми штетни за растенија-
та или растителните производи  и против нивното ши-
рење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и до-
полнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ 
од 8 мај 2001година, број 32001L0033; изменета и до-
полнета со Директивата на Комисијата бр.2002/28/EЗ 
од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ 
на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и 
дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 
28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/22/EЗ 
од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и 
дополнета со  Регулативата на Советот бр.806/2003(ЕЗ)  
од 14 април 2003 година, број 32003R0806;  изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ 
на 4 јуни 2003 година, број  32003L0047; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ 
од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/31/EЗ 
од 17 март 2004 година, број  32004L0031; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2004/70/EЗ 
од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ 
на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и 
дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 
28 февруари 2005 година, број 32005L0015;изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ 
на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ 
од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета 
и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ 
од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ 
од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ 
од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ 
од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата 2008/109/EЗ 
од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета 
и дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ 
на 10 февруари 2009 година, број  32009L0007; изменета 
и дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ 
на 9 септември 2009 година, број  32009L0118; изменета и 
дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ 
од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета 
и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ 
од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директивата 
на Советот бр.2006/91/ЕЗ од 7 ноември 2006 година за 
сузбивање на Quadraspidiotus perniciosus Comst., број 
32006L0091; Директива на Советот бр.74/647/ЕЗ од 9 
декември 1974 година за сузбивање на каранфиловите 
лисни свиткувачи, број 31974L0647. 
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Прилог 1                                                                                         
 

КАРАНТИНСКИ МЕРКИ ВКЛУЧУВАЈЌИ ТЕС-
ТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРО-
ИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА 

ПУШТАЊЕ ОД КАРАНТИН 
 

ДЕЛ  А 
 
Карантински мерки за одредени растенија, расти-

телни производи и други објекти и предмети, наведени 
во Листа III од Листи на штетни организми, растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети. 

 
Дел I: Растенија од Citrus L., Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. и негови хибриди, со исклучок на пло-
дови и семе 

 
1. Растителниот материјал се подложува на одреде-

ни терапевтски постапки, кои се пропишани во Тех-
ничките упатства на FAO/IPGRI, а по кои треба да по-
стапува установата. 

 
2. Растителниот материјал после терапeвтска по-

стапка спроведена во согласност со точка 1, на овој 
дел, се подложува на постапка на индексирање. Целиот 
растителен материјал, вклучувајќи и растенија за инде-
ксирање, се чува во одобрени објекти, во карантински 
услови наведени во членовите 2 и 3. Растителен мате-
ријал, наменет за одобрено  службено пуштање, ќе се 
одржува под услови погодни за нормалнен циклус на 
вегетативно  растење. На него се врши визуеленa  инс-
пекција, поради откривање на знаци и симптоми на 
присуство на штетни организми, вклучувајќи ги и сите 
штетни организми наведени во Листа I и II и тоа во со-
одветно време, по пристигнување или подоцна во текот 
на постапката на индексирање. 

 
3. За целите одредени во точка 2 од овој дел, расти-

телниот материјал се индексира за  штетни организми 
(тестирањe и идентификација), со следните постапки: 

 
3.1  За испитување се користат соодветни лаборато-

риски методи и по потреба растенија индикатори вклу-
чувајќи Citrus sinensis (L.) Osbeck, C.aurantifolia 
Christm. Swing, C. medica L., C. reticulatа Blanco и 
Sesamum L, со цел  детектирање барем некој од след-
ните штетни организми: 

(a)  Citrus greening bacterium, 
(b)  Citrus variegated chlorosis, 
(c)  Citrus mosaic virus, 
(d)  Citrus tristeza virus (сите изолати) 
(e)  Citrus vein enation woody gall, 
(f)   Leprosis 

(g)  Naturally spreading psorosis, 
(h)  Phoma trachephila (Petri) Kanchaveli &Gikashvili, 
(i)   Satsuma dwarf virus, 
(j)   Spiroplasma citri Saglio et al., 
(k)  Tatter leaf virus, 
(l)    Witches broom (MLO),  
(m)  Xanthomonas  campestris (сите патогени соеви 

за родот Citrus) 
 
3.2 За болести како што е пламеницата и сличните 

болести на неа (Blight and Blight-like), за кои не посто-
јат краткорочни постапки на индексирање, мора по 
пристигнување на растителниот материјал да се извр-
ши одделување на врвниот изданок од подлогата/ сад-
ница одгледана на стерилна култура, како што е пропи-
шано во Техничкото упатство на FAO/IPGRI. И така 
одгледаното растение треба да биде подложено на те-
рапевтска постапка од точка 1 на овој дел. 

 
4. Растителниот материјал, кој што е прегледан ви-

зуелно во согласност со точка 2 од овој дел, а на кој се 
забележани симптоми на болеста или присуство на 
штетни организми, ќе биде предмет на истражување, 
со цел што е можно побргу да се  детерминира причи-
нителот на појавените симптоми. 

 
Дел II: Растенија од Cydonia Mill., Malus Mill., 

Prunus L., Pyrus L. како и нивните хибриди, 
Fragaria L., наменета за садење, со исклучок на семе 

 
1. Растителниот материјал се подложува на одреде-

ни терапевтски постапки, кои се пропишани во Тех-
ничките упатства на FAO/IPGRI, а по кои треба да по-
стапува установата. 

 
2. Растителниот материјал после терапевтска по-

стапка, спроведена во согласност со точка 1 од овој 
дел, во целост подлежи на постапката за индексирање. 
Целиот растителен материјал, вклучувајќи ги и расте-
нијата за индексирање, се чува во одобрени објекти, во 
карантински услови наведени во членовите 2 и 3. Ра-
стителниот материјал, наменет за службено одобрено 
пуштање, ќе се одржува под услови погодни за норма-
лен циклус на вегетативно  растење. Врз него ќе се вр-
ши визуелена инспекција поради откривање на симпто-
ми за присуство на штетни организми, вклучувајќи ги 
и сите штетни организми наведени во Листа I и II и тоа 
во соодветно време, веднаш по пристигнување, но и 
подоцна во текот на постапката на индексирање. 

 
3. За целите кои се одредени во точка 2 од овој дел, 

растителниот материјал се индексира за штетни орга-
низми (со тестирање и идентификација) со следните 
постапки: 
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3.1. Во случај на  Fragaria L., без оглед на земјата на 
потекло на растителниот материјал, при тестирање се 
користи соодветна лабораториска метода и по потреба 
растенија индикатори, вклучувајќи ги: Fragaria vesca, 
Fragaria virginiana и Chenopodium spp. со цел за дете-
ктирање барем некој од следните штетни организми: 

   (a)  Arabics mosaic virus, 
   (b)  Raspberry ringspot virus, 
   (c)  Strawberry crinkle virus, 
   (d)  Strawberry latent C virus, 
   (e)  Strawberry latent ringspot virus, 
    (f)  Strawberry mild yellow edge virus, 
   (g)  Strawberry vein banding virus,  
   (h)  Strawberry witches’ broom mycoplasm, 
   (i)   Tomato black ring virus, 
   (j)   Tomato ringspot virus, 
   (k)  Colletotrichum acutatum Simmonds, 
   (l)   Phytophthora fragariae (Hickman) var. fragariae 

Wilcox and Duncan, 
  (m)  Xanthomonas fragariae Kennedy and King, 
 
3.2. За Mallus Mill.: 
1. каде растителниот материјал потекнува од земјa 

за која не е познато дека е слободна од  било кој од 
следните штетни организми: 

(a)  Apple proliferation mycoplasm, 
(b)  Cherry rasp leaf virus (амерички сој), 
за тестирања се користат соодветни лабораториски 

методи и по потреба растенија индикатори поради 
откривање на наведените штетни организми. 

 
2. Без оглед од која земја потекнува растителниот 

материјал, за тестирања се користат соодветни лабора-
ториски методи и по потреба растенија индикатори со 
цел за детектирање барем некој од следните штетни ор-
ганизми: 

   (a)  Tobacco ringspot virus, 
   (b)  Tomato ringspot virus, 
   (c)   Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
 
3.3  За Prunus L., по потреба за сите видови од ро-

дот Prunus: 
1.  каде растителниот материјал потекнува од земја 

за која не е познато дека е слободна од било коj од  
следните штетни организми: 

(a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm; 
(b) Cherry rasp leaf virus; 
(c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) 
за тестирања се користат соодветни лабораториски 

методи и по потреба растенија индикатори поради де-
текција на наведените штетни организми. 

 
2. Без оглед од која земја потекнува растителниот 

материјал, за тестирања се користат соодветни лабора-
ториски методи и по потреба растенија индикатори со 
цел за детектирање барем некој од следните штетни ор-
ганизми: 

(a)  Little cherry pathogen, 
(b)  Peach mosaic virus (Американски сој), 
(c)  Peach phony rickettsia, 
(d)  Peach rosette mosaic virus, 
(e)  Peach rosette mycoplasm, 
(f)   Peach X-disease mycoplasm, 
(g)  Peach yellows mycoplasm 
(h)  Plum line pattern virus (Американски сој), 
(i)   Plum pox virus, 
(j)  Tomato ringspot virus, 
(k)   Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. 
 
3.4. За Cydonia Mill. и Pyrus L.,  
Без оглед од која земја потекнува растителниот ма-

теријал, за тестирања се користат соодветни лаборато-
риски методи и по потреба растенија индикатори со 
цел за детектирање барем некој од следните штетни ор-
ганизми: 

(a)  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 
(b)  Pear decline mycoplasm. 
 
4. Растителниот материјал, кој што е прегледан ви-

зуелно во согласност со точка 2 од овој дел, а на кој се 
забележани симптоми на болеста или присуство на 
штетни организми, ќе биде предмет на истражување, 
со цел што е можно побргу да се  детерминира причи-
нителот на појавените симптоми 

 
Дел III: Растение Vitis L., со исклучок на 

плодови 
 
1. Растителниот материјал се подложува на одреде-

ни терапевтски постапки, кои се пропишани во Тех-
ничките упатства на FAO/IPGRI, а се достапни во над-
лежната управа по кои треба да постапува установата. 

 
2. Растителниот материјал после терапевтска по-

стапка, спроведена во согласност со точка 1 од овој 
дел, во целост подлежи на постапката за индексирање. 
Целиот растителен материјал, вклучувајќи ги и расте-
нијата за индексирање, се чува во одобрени објекти, во 
карантински услови наведени во членовите 2 и 3. Ра-
стителниот материјал, наменет за службено одобрено 
пуштање, ќе се одржува под услови погодни за норма-
лен циклус на вегетативно  растење. Врз него се врши 
визуелена инспекција, поради откривање на симптоми 
за присуство на штетни организми, вклучувајќи ја и 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), како и сите штетни ор-
ганизми наведени во Листата I и II, и тоа во соодветно 
време, по пристигнување и подоцна во текот на по-
стапката за индексирање. 

 
3. За целите кои се одредени во точка 2 на овој дел, 

растителниот материјал се индексира за штетни орга-
низми (тестирање и идентификација) со следните по-
стапки: 
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3.1  Кога растителниот материјал потекнува од зем-
ји за кои не е познато дека се присутни  следните штет-
ни организми: 

 
1.  Болестa  Аjinashik, 
Тестирањето се врши со пропишана лабораториска 

метода. Доколку резултатите се негативни, растителни-
от материјал се индексира на сортa од винова лоза - 
Коша или слична сорта и се чува за следење најмалку 
два вегетативни циклуса; 

 
2. Grapevine stunt virus 
Тестирањето се врши врз соодветни растенија ин-

дикатори, вклучувајќи ја сортaта  винова лоза - 
Campbell Early или слична сорта и надзорот се спрове-
дува во текот на една година; 

 
3.  Summer mottle, 
Тестирањето се врши врз соодветни растенија ин-

дикатори, вклучувајќи ги сортите од  винова лоза - 
Sideritis, Cabernet Franc и Mission или слична сорта. 

 
3.2 Без оглед од која земја потекнува растителниот 

материјал, за тестирања се користат соодветни лаборато-
риски методи и по потреба растенија индикатори за де-
тектирање барем некој од следните штетни организми: 

(a) Blueberry leaf mottle virus, 
(b) Grapevine flavescence doree MLO, 
(c)  Peach rosette mosaic virus, 
(d)  Tobacco ringspot virus, 
(е) Tomato ringspot virus (“yellow wein” и други соеви), 
(f) Xylella fastidiosa ( Well and Raju), 
(g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 
 
4. Растителниот материјал, кој што е прегледан ви-

зуелно во согласност со точка 2 од овој дел, а на кој се 
забележани симптоми на болеста или присуство на 
штетни организми, ќе биде предмет на истражување, 
со цел што е можно побргу да се  детерминира причи-
нителот на појавените симптоми 

 
Дел IV: Растенија од видовите на родот  Solanum 

L. кои формираат кртоли или нивни изданоци, 
наменети за садење. 

 
1. Растителниот материјал се третира со одредени 

терапевтски постапки, кои се пропишани во Технички-
те упатства FAO/IPGRI, по кои треба да постапува 
установата. 

 
2. Растителниот материјал по завршување на тера-

певтските постапки спроведени согласно со точка 1 од 
овој дел, треба да одговара со постапката на индекси-

рање. Целиот растителен материјал, вклучувајќи ги и 
растенијата за индексирање, се чува во одобрени обје-
кти, во карантински услови наведени во членовите 2 и 
3, наменети за одобрено службено пуштање. Се одржу-
ва под услови погодни за нормален циклус на вегета-
тивно растење. Врз него се врши визуелна инспекција, 
поради откривање на знаци на присуство на штетни ор-
ганизми (вклучувајќи ги и сите штетни организми на-
ведени во Листа I и II и Potato yellow vein disease) во 
соодветно време по пристигнување или подоцна, во те-
кот на нивното индексирање. 

 
3. Постапките на индексирање наведени во точка 2 

од овој дел треба да се спроведуваат според технички-
те одредби пропишани во точка 5 од овој дел, со цел да 
се детектира барем некој од следниве штетни организ-
ми: 

 
-  Бактерии: 
(a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al.spp. 

sepedonicus (Spicekermann et Kotthoff) Davis at al., 
(b) Ralstonia solanacearum Smith/Yabuuci et.al. 
 
 - Вируси и организми слични на вируси : 
(a)  Andean potato latent virus, 
(b)  Potato black ringspot virus, 
(c)  Potato spindle tuber viroid, 
(d)  Potato yellowing alfamovirus, 
(е)  Potato virus T, 
(f)  Andean potato mottle virus, 
(g) вообичаени вируси на компирот A,M,S,V,X и Y 

(вклучувајќи ги и Yº,Yⁿ,Yc) и Potato leaf roll virus. 
Кај семенскиот компир, во ботаничка смисла, по-

стапките на индексирање се врши со цел да се детекти-
ра присуство на најмалку еден од вирусите и организ-
ми слични на нив, кои се наведени во точка 3(b) во али-
неите од 1 до 5. 

 
4. Растителниот материјал, кој што е прегледан ви-

зуелно, во согласност со точка 2 од овој дел, а на кој се 
забележани симптоми на болеста или присуство на 
штетни организми, ќе биде предмет на истражување, 
со цел што е можно побргу да се  детерминира причи-
нителот на појавените знаци и симптоми. 

 
5.Технички одредби од точка 3 на овој дел се : 
 
-  Бактерии: 
1. За кртоли на компирот се тестира окцето на секо-

ја кртола. Стандардната големина на примерикот е 200 
кртоли. Постапката може да се спроведе и на примеро-
ци кои содржат помалку од 200 кртоли. 
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2. За младите растенија, изданоци (резанки) вклучу-
вајки и микро-растенија, се тестира долниот дел на 
стеблото, а ако е потребно и коренот на секоја единица 
од растителниот материјал. 

 
3. За тестирања на потомството од кртоли, или на 

основата на стеблата за не-кртоловидни видови, се пре-
порачува еден нормален циклус на вегетативно расте-
ње, после тестирањето наведено во точките 1 и 2 на 
овој дел. 

 
4. За материјалот наведен во алинеја 1 на оваа точ-

ка, методата на тестирање на Clavibacter michiganensis 
(Smith) Davis et al spp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis at al. се спроведува во согласност со 
наредбата за Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et 
al spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis at al. 
и согласно методот на Заедницата вo Анекс I од 
Директивата на Советот 93/85/EEC, изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр. 
2006/56/ЕЗ.  Оваа метода може да се употреби и кај ма-
теријалот наведен во алинеја 2 на оваа подточка; 

5. За материјалот наведен во алинеја 1 на оваа под-
точка, методата на тестирање на Ralstonia solanacearum 
Smith/Yabuuci et.al. се спроведува во согласност со 
наредбата за Ralstonia solanacearum Smith/Yabuuci et.al. 
и согласно тест шемата од Анекс II од Директивата на 
Советот 98/57/EC, изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2006/63/ЕЗ. Оваа метода 
може да се спроведе и на материјалот наведен во 
алинеја 2 од оваа подточка. 

 
- Вируси и организми слични на вируси, освен 

Potato spindle tuber viroida 
1. Минималното тестирање на растителниот мате-

ријал (кртоли, млади растенија, изданоци – резанки и 
микро-садници) опфаќа серолошко тестирање, кое се 
врши за време на цветање или блиску до цветањето, за 
секој специфициран штетен организам во листата на 
штетени организми, со исклучок на Potato spindle tuber 
viroida. Ако серолошкиот тест е негативен, следи био-
лошко тестирање. За Potato spindle tuber viroida  треба 
да се направат две серолошки тестирања; 

 
2. Минимално тестирање на семето во ботаничка 

смисла се врши со серолошко тестирање, а биолошки 
се тестира ако серолошкото тестирање е негативно. 
Препорачливо е повторно тестирање на дел од негатив-
ните примероци или на граничните резултати со други 
методи; 

3. Серолошките и биолошките тестирања наведени 
во алинеја 1 и 2 на оваа подточка, се вршат на растени-
ја одгледани во оранжерии/стакленици, од каде приме-
роци се земаат од најмалку две места од секое стебло, 
вклучувајќи и млади целосно развиени листови на вр-
вот од секое стебло и постари листови од средина на 
стеблото. Секое стебло е примерок поради можност од 
несистематска инфекција. Во текот  на серолошкото те-
стирање, листовите  не смеат да се подготвуваат како 
збирни примероци од повеќе растенија, освен ако бро-
јот на подпримероците во збирниот примерок е важеч-
ки за методата која се употребува, освен ако тоа не е 
оправдано како метода која се користи. При биолошко 
тестирање може да се спојуваат примероци од најмно-
гу пет растенија, при што се инокулираат  минимум 
две растенија индикатори. 

 
4. Соодветни растенија индикатори користени при 

биолошко тестирање наведени во алинеја 1 и 2 од оваа 
подточка, дадени се во Европска и медитеранска орга-
низација за заштита на растенија (ЕРРО) или со други 
официјално потврдени растенија индикатори, за кои е 
потврдено дека ги детектираат  вирусите. 

 
5. Само материјал кој е дирекно тестиран  се пушта 

од карантин. Таму кај што е направено индексирање на 
окцата, се пуштаат само новонастанатите кртоли на 
испитаните окца, односно само потомството од тести-
раните окца. Кртолите не смеат да се пуштат ако по-
стојат можни проблеми  со несистематски инфекции. 

 
-  Potato spindle tuber viroid 
1. Растенијата кои се одгледувани во оранже-

рии/стакленици, треба да се тестираат кога се добро 
вкоренети, но тоа да се направи пред времето на цвета-
ње и пред создавањето на поленот. Тестирањето на ок-
ца од кртоли, растенија одгледани in vitro или микро-
садници се смета како прелиминарно тестирање; 

 
2. Примероците  се подготвуваат со целосно раство-

рени листови, од врвот  на секое стебло на растението ; 
 
3. Материјалот наменет за испитување треба да се 

одгледува на дневна светлина(фотопериодизам) нај-
малку 16 часа и на температура не пониска од 18 °С 
(но најпогодно е да е повисока од 20 °С), 

 
4. Тестирањето се врши со радиоактивно или нера-

диоактивно означена cDNA или RNA-проби, со повра-
тен R-PAGE (боење со сребро) или RT-PCR, 

 
5. Максималната стапка за собирање на проби со 

сонда и повратниот  R-PAGE најмногу е  5. Користење-
то на такви збирни примероци  треба да се валидни. 
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Стр. 118 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 145 



Стр. 146 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 147 



Стр. 148 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 149 



Стр. 150 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 151 



Стр. 152 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 153 



Стр. 154 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 155 



Стр. 156 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 157 



Стр. 158 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 159 



Стр. 160 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 161 



Стр. 162 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 163 



Стр. 164 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 165 



Стр. 166 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 167 



Стр. 168 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 169 



Стр. 170 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 171 



Стр. 172 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 173 



Стр. 174 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 175 



Стр. 176 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 177 



Стр. 178 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 179 



Стр. 180 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 181 



Стр. 182 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 183 



Стр. 184 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 185 



Стр. 186 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 187 



Стр. 188 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 189 



Стр. 190 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 191 



Стр. 192 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 193 



Стр. 194 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 195 



Стр. 196 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 197 



Стр. 198 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 199 



Стр. 200 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 201 



Стр. 202 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 203 



Стр. 204 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 205 



Стр. 206 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 207 



Стр. 208 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 209 



Стр. 210 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 211 



Стр. 212 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 213 



Стр. 214 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 215 



Стр. 216 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 217 



Стр. 218 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 219 



Стр. 220 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 221 



Стр. 222 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 223 



Стр. 224 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 225 



Стр. 226 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 227 



Стр. 228 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 229 



Стр. 230 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 231 



Стр. 232 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 233 



Стр. 234 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 235 



Стр. 236 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 237 



Стр. 238 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 239 



Стр. 240 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 241 



Стр. 242 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 243 



Стр. 244 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 245 



Стр. 246 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 247 



Стр. 248 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 249 



Стр. 250 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 251 



Стр. 252 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 253 



Стр. 254 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 255 



Стр. 256 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 257 



Стр. 258 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 259 
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29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 261 



Стр. 262 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 263 



Стр. 264 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 265 
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29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 269 



Стр. 270 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 271 



Стр. 272 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 273 



Стр. 274 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 275 



Стр. 276 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 277 



Стр. 278 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 279 



Стр. 280 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 281 



Стр. 282 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 283 



Стр. 284 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 285 



Стр. 286 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 287 



Стр. 288 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 289 



Стр. 290 - Бр. 61 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 април 2011 
 



29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 291 
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29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 293 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1634. 

Врз основа на член 23 став (6) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 47/11), министерот за животна средина 
и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА САМОСТОЕН ПОСТАПУВАЧ  
СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на потврдата за регистрација на самостоен поста-
пувач со отпадни батерии и акумулатори. 

 
Член 2 

Потврдата за регистрација на самостоен постапувач со отпадни батерии и акумулатори се издава на образец 
во А4 - формат на бела хартија. 

Формата и содржината на потврдата од став 1 на овој член е дадена во Прилог  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 07- 2942/3                               Министер за животна средина 
8 април 2011 година                                и просторно планирање, 

    Скопје                                               д-р Неџати Јакупи, с.р.   
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1635. 
Врз основа на член 40 став (3) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори („Службен весник на Република Македонија“  бр. 140/10 и 47/11), министерот  за животна сре-
дина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ  БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на потврдата за ослободување од 
плаќање на надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори. 

 
Член 2 

Потврдата за ослободување од плаќање на надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори се 
издава на образец во А4 - формат на бела хартија. 

Формата и содржината на потврдата од став 1 на овој член е дадена во Прилог  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 07-2941/4 
8 април 2011 година                                               Министер, 

   Скопје                                                  д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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29 април 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 61 - Стр. 299 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

1636. 
Врз основа на член 76 став (3) од Законот за јавните 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко 
општество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЈАВ-

НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на обрасците за евидентирање на податоците за 
јавните службеници.  

 
Член 2 

Податоците за јавните службеници, кои се внесува-
ат во Регистарот на јавните службеници, се обезбедува-
ат преку пополнување на соодветни обрасци, кои се во-
дат во писмена и електронска форма, и тоа: 

- Образец ЈС - 1 (општи податоци за јавниот служ-
беник) 

- Образец ЈС - 2 (пријава-одјава на јавниот службе-
ник) 

- Образец ЈС 3 (податоци за дисциплинска  и мате-
ријална одговорност на јавниот службеник) 

- Образец ЈС - 4 (податоци за оценување на јавниот 
службеник). 

 
Член 3 

Образецот ЈС-1 содржи: грб на Република Македо-
нија, назив: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА“, наслов:„Општи податоци за 
јавниот службеник“, назив и место на институцијата во 
која е вработен јавниот службеник, лични податоци за 
јавниот службеник (име, татково име, презиме, пол, 
ЕМБГ, датум на раѓање, место на раѓање, општина на 
раѓање, држава, припадност на заедница, адреса на жи-
веење, место на живеење и општина на живеење), вид 
на образование (степен на образование, образовна ин-
ституција и насока) и потпис на јавниот службеник. 

 
Член 4 

Образецот ЈС-2 содржи: грб на Република Македо-
нија, назив: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА“, наслов: „Пријава – Одјава на 
јавниот службеник“; Пријава: (назив и место на инсти-
туцијата во која јавниот службеник се пријавува; име, 
презиме, ЕМБГ, датум на пријавување,  работно место, 
вид на работно место, пробна работа, основ за пријаву-
вање и работно искуство во струката); Одјава: (назив 

на институцијата од која јавниот службеник се одјавува; 
име, презиме, ЕМБГ, датум на одјавување, завршување 
на пробна работа, основ за одјавување) и потпис на јав-
ниот службеник кој врши работи и задачи од областа на 
управување со човечки ресурси во институцијата. 

 
Член 5 

Образецот ЈС-3 содржи: грб на Република Македо-
нија, назив: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА“, наслов: „Податоци за дисцип-
линска и материјална одговорност на јавниот службе-
ник“, назив и место на институцијата во која е врабо-
тен јавниот службеник, лични податоци за јавниот 
службеник (име, презиме, работно место, ЕМБГ), пода-
тоци за дисциплинска и материјална одговорност (вид 
на одговорност, основа за одговорност, изречена мер-
ка, датум на конечност на решението) и потпис на јав-
ниот службеник кој врши работи и задачи од областа 
на управување со човечки ресурси во органот. 

 
Член 6 

Образецот ЈС-4 содржи: грб на Република Македо-
нија, назив: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА“, наслов: „Податоци за оценува-
ње на јавниот службеник“, назив и место на институци-
јата во која е вработен јавниот службеник, лични пода-
тоци за јавниот службеник (име, презиме,  работно ме-
сто, ЕМБГ), податоци за оценување на јавниот службе-
ник (период за кој се однесува оценувањето -полуго-
дие/година, дали службеникот е оценет - ДА, НЕ, оцен-
ка - нумеричка и дескриптивна, причина за неоцене-
тост) и потпис на јавниот службеник кој врши работи и 
задачи од областа на управување со човечки ресурси во 
институцијата. 

 
Член 7 

Обрасците ЈС-1, ЈС-2, ЈС-3 и ЈС-4 се дадени во при-
лог и се составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-
вилник, престанува да важи Правилникот за формата и 
содржината на обрасците за евидентирање на подато-
ците за јавните службеници („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 128/10). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-
почнувањето на примената на Законот за јавните служ-
беници. 

 
Бр. 16-1510/1 

13 април 2011 година                          Министер, 
          Скопје                              м-р Иво Ивановски, с.р.  
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1637. 
Врз основа на член 78 став (3) од Законот за јавни 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко 
општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ 

НА ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на Годишниот извештај за податоците од Реги-
старот на јавни службеници. 

 
Член 2 

Годишниот извештај за податоците од Регистарот 
на јавни службеници (во натамошниот текст: Годишни-
от извештај) се води во електронска форма. 

 
Член 3 

Годишниот извештај ги содржи следниве збирни 
податоци: 

1. вкупен број на јавни службеници и 
2. структура на јавните службеници според 
- вид на работно место, 
- пол, 
- возраст, 
- степен на образование и 
- национална припадност. 
 

Член 4 
Покрај збирното прикажување на податоците од 

членот 3 од овој правилник, податоците треба да се 
претстават и според поделбата на институции по дејно-
сти, и тоа: 

- образование; 
- здравство; 
- култура; 
- наука; 
- труд и социјална политика;  
- социјална и детска заштита; 
- установи, фондови, агенции, јавни претпријатија 

основани од Република Македонија, општините, оп-
штините во Градот Скопје и Град Скопје. 

 
Член 5 

Податоците од членовите 3 и 4 од овој правилник 
треба да се искажат и со меѓусебно вкрстување, секаде 
каде што тоа е возможно и логично. 

 
Член 6 

Годишниот извештај може да содржи и дополни-
телни податоци и информации со кои располага Реги-
старот на јавни службеници. 

 
Член 7 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-
вилник, престанува да важи Правилникот за содржина-
та на Годишниот извештај за податоците од Регистарот 
на јавни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 128/10). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-
почнувањето на примената на Законот за јавните служ-
беници. 

 
Бр. 16-1511/1 

13 април 2011 година                         Министер, 
    Скопје                              м-р Иво Ивановски, с.р. 

__________ 
1638. 

Врз основа на член 61 став (4) од Законот за јавните 
службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко 
општество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА  И  СОДРЖИНАТА  НА  ОБРАЗЕЦОТ  
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ  НА ЈАВНИОТ  СЛУЖБЕНИК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на Образецот за оценување на  јавниот службеник. 
 

Член 2 
 (1) Образецот за оценување на јавниот службеник 

содржи: штембил на институцијата во која е вработен 
јавниот службеник со архивски број и датум; основни 
податоци за јавниот службеник (име и презиме, датум и 
место на раѓање, ЕМБГ, степен и вид на образование, 
работно место, работно искуство и датум од кога јавни-
от службеник е на работното место за кое се оценува, 
период за кој се оценува); податоци за работните цели 
на јавниот службеник за претходното шестомесечје 
(краток опис на работните цели, три најважни работни 
цели кои требало да ги постигне во претходното шесто-
месечје, шест најважни основни работни активности во 
претходното шестомесечје); други податоци за претход-
ното шестомесечје (за извршените работи на јавниот 
службеник, за обуката која ја посетувал, зa наградите 
кои ги добил, зa дисциплинските мерки кои му биле 
изречени, за отсуствата кои ги имал); податоци за оцен-
ката дадени во табела;оценка, конечна оценка (нумерич-
ка и дескриптивна); работни цели на јавниот службеник 
за наредното шестомесечје (краток опис на работните 
цели, три најважни работни цели кои треба да ги постиг-
не наредното шестомесечје, шест најважни основни ра-
ботни активности за наредното шестомесечје); комента-
ри (на оценувачот и на оценуваниот); потписи на оцену-
вачот и оценуваниот и место за печат на институцијата. 

(2) Образецот за оценување е достапен на оценува-
ниот, оценувачот, организациониот облик за човечки ре-
сурси во институцијата и на Агенцијата за администра-
ција при решавање на жалбите по основ на оценувањето. 

(3) Образецот за оценување на јавниот службеник е 
даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-
почнувањето на примената на Законот за јавните служ-
беници. 

 
Број 16-1512/1                                  Министер, 

13 април 2011 година                м-р Иво Ивановски,с.р.                            
      Скопје  
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1639. 
Врз основа на член 62 ставови (2) и (3) од Законот за јавните службеници (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ОЦЕНУВАЊА  

НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за извршените оценувања на јавните 

службеници (во натамошниот текст: Извештај). 
 

Член 2 
Со Извештајот се обезбедуваат податоци и информации за  извршените оценувања на јавните службеници. 
 

Член 3 
(1) По завршеното оценување, Извештајот потпишан од раководното лице на  институцијата се доставува до 

Министерството за информатичко општество и администрација. 
(2) Доколку настапат промени во оценките како резултат на одлучувањето по жалба на оценувањето, до Ми-

нистерството за информатичко општество и администрација  се доставува дополнување на Извештајот. 
 

Член 4 
(1) Образецот  за Извештајот содржи: штембил на институцијата во која се вработени јавните службеници 

со архивски број и датум, податоци за бројот и процентот на оценети и неоценети јавни службеници, причините 
за неоценетост, податоци за бројот и процентот на поединечни оценки, податоци за евентуалните потешкотии 
во оценувањето и предлози за нивно отстранување, податоци за бројот и процентот на доставени жалби до 
Агенцијата за администрација и за бројот на прифатени жалби, други коментари, како и табеларен приказ на из-
вршените оценувања на јавните службеници (реден број, име и презиме, ЕМБГ, работно место, оценка-нуме-
ричка и дескриптивна, потпис на раководно лице во институцијата и место за печат. 

(2) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за јавните службеници. 
 
Бр. 16-1513/1 

13 април 2011 година                                          Министер, 
    Скопје                                                  м-р Иво Ивановски, с.р. 
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1640. 
Врз основа на член 59 став (2) од Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ 

ЗА УТВРДЕНА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  
НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и формата на Годишниот извештај за изречените мерки за 
утврдена дисциплинска и материјална одговорност на јавните службеници (во натамошниот текст: Извешта-
јот).   

 
Член 2 

 Извештајот содржи податоци и информации за спроведените постапки за утврдување на дисциплинска и 
материјална одговорност на јавните службеници.  

 
Член 3 

Извештајот се води на Образец, во писмена и електронска форма. 
Образецот на Извештајот од став (1) на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Образецот на Извештајот содржи: штембил на институцијата со архивски број и датум; назив: „ГОДИШЕН 

ИЗВЕШТАЈ за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност“; периодот за кој се од-
несува; основни податоци за институцијата (назив, адреса, контакт); наративна оцена на спроведувањето на 
постапките за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност; поединечен преглед на спроведените 
постапки за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на јавните службеници; збирен преглед 
на спроведените постапки за дисциплинска одговорност (дисциплинска неуредност и дисциплински престап); 
збирен преглед на спроведените постапки за материјална одговорност; печат на институцијата и потпис од ов-
ластен потписник на институцијата; шифрарник за пополнување на Извештајот во збирниот преглед, во делот 
на видот на одговорноста, основата за одговорноста и видот на изречените мерки.  

  
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за јавните службеници. 

 
Бр. 16-1514/1 

13 април 2011 година                                         Министер, 
    Скопје                                               м-р Иво Ивановски, с.р. 
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1641. 
Врз основа на член 22 став (3) од Законот за јавните 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 52/10 и 36/11), министерот за информатичко 
општество и администрација,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ  

НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на Го-

дишниот план за соодветна и правична застапеност на 
заедниците (во натамошниот текст: Годишен план). 

 
Член 2 

(1) Годишниот план содржи:  
- податоци за: бројот и процентот на застапеност на 

Македонците и на припадниците на заедниците, и тоа: 
Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци и 
останати во вкупниот број вработени во државните 
органи и тела кои вршат работи од јавен интерес или 
доверени јавни овластувања, установи, фондови, аген-
ции како и јавни претпријатија, основани од Република 
Македонија, општините, односно градот Скопје, а не се 
опфатени со Законот за државните службеници, нивна-
та полова структура, застапеноста во групата на јавни 
службеници и во групата на другите вработени без ста-
тус на јавни службеници, со состојба заклучно со први 
септември тековната година.  

- ефекти од претходно преземените и реализирани 
мерки, предвидени во претходниот годишен план, 
вклучувајќи податоци за активностите поврзани со вра-
ботувањата од последната година (број на објавени ог-
ласи за вработување јавни службеници и лица без ста-
тус на јавни службеници, податок за етничката припад-
ност на кандидатите од листите за селекција и за селе-
ктираните кандидати, број на вработени припадници на 
заедниците и успешно реализирани испити за јавни 
службеници); 

- податок за бројот на работни места за јавни служ-
беници и лица без статус на јавни службеници кои би 
се пополниле со припадници на заедниците во текот на 

наредната година (слободни, односно упразнети работ-
ни места и планирани нови работни места) и начинот и 
динамиката на нивното пополнување; 

- мерки за стручно оспособување и усовршување 
поврзани со имплементацијата на начелото на соод-
ветна и правична застапеност на припадниците на за-
едниците во институциите од став 1 алинеја 1  на овој 
член. 

(2) Годишниот план содржи проценка за фискални-
те импликации за реализација на активностите предви-
дени во ставот (1) на овој член. 

 
Член 3 

Државните органи и тела кои вршат работи од 
јавен интерес или доверени јавни овластувања, ус-
танови, фондови, агенции како и јавни претпријатија, 
основани од Република Македонија, општините, 
односно градот Скопје, а не се опфатени со Законот за 
државните службеници во своите годишни планови 
може да предвидат и други мерки за подобрување на 
соодветната и правичната застапеност на припадни-
ците на заедниците. 

 
Член 4 

(1) Податоците од член 2 став (1) алинеја 1 од овој 
правилник, се прикажуваат во образец за тековната со-
стојба кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Образецот од став (1) на овој член содржи: на-
зив на институцијата, број на вработени Македонци, 
Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци и оста-
нати, процент на застапеност во вкупниот број на вра-
ботени, пол – машки/женски, јавни службеници и дру-
ги вработени без статус на јавен службеник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-
почнувањето на примената на Законот за јавните служ-
беници. 

 
Број 16-1515/1                      

13 април 2011 година                           Министер,                                        
    Скопје                           м-р Иво Ивановски, с.р.
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1642. 
Врз основа на член 21 - в став (5) од Законот за јав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 52/10 и 36/11), министерот за информа-
тичко општество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБ-
НАТА РАБОТА, ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧЕН 
ИСПИТ И НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПР-
ОБНАТА РАБОТА НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

  
Член 1 

Co овој правилник се пропишува начинот на спро-
ведување на пробната работа, полагањето на стручниот 
испит и начинот на оценување на пробната работа на 
лицето кое за прв пат се вработува во јавната служба и 
за јавните службеници кои се вработуваат на повисоко 
работно место од претходното (во натамошниот текст: 
кандидат). 

 
Член 2 

(1) Пробната работа на кандидатот се спроведува 
согласно Програмата за пробна работа донесена од 
страна на институцијата во која се спроведува пробна-
та работа. 

(2) Програмата за пробна работа содржи начин на 
нејзина реализација, временска рамка, како и други по-
единости за работното место за кое се врши оспособу-
вањето.  

   
Член 3 

(2) Стручниот испит се полага пред Комисијата за 
полагање на стручен испит формирана од раководното 
лице на институцијата.  

  
Член 4 

Стручниот испит се спроведува најдоцна 15 дена 
пред истекот на времетраењето на пробната работа.  

 
Член 5 

(1) Стручниот испит се состои од прашања поврза-
ни со описот на работните задачи од работното место 
за кое се спроведува пробната работа.   

(2) Времетраењето на полагањето на стручниот ис-
пит изнесува два часа. 

 
Член 6 

(1) Ако стручниот испит го полагаат едновремено 
повеќе кандидати, за време на одржување на испитот 
не е дозволен разговор, договарање и помагање меѓу 
кандидатите, нарушување на редот на полагањето и на-
пуштање на просторијата во која се спроведува полага-
њето. 

(2) Ако се констатира едно од наведените дејствија 
од ставот (1) на овој член, кандидатот може да биде от-
странет од полагањето на испитот. Во тој случај се 
смета дека кандидатот не го положил испитот. 

 
Член 7 

Ако кандидатот кој е уредно поканет не се појави 
на испитот за јавен службеник или се откаже во текот 
на полагањето на испитот, се смета дека не го положил 
испитот. 

 
Член 8 

Ако кандидатот при полагањето точно одговори на 
најмалку 70% од прашањата при полагањето, се смета 
дека го положил стручниот испит.  

Член 9 
Оценувањето на пробната работа на кандидатот се 

врши врз основа на оценката за спроведената пробна 
работа од менторот и од резултатите од спроведениот 
стручен испит.   

 
Член 10 

Во извештајот за спроведената пробна работа изго-
твен од страна на менторот, се содржани податоци за: 
начинот на спроведување на пробната работа, за време-
то во кое кандидатот ги извршувал работите и задачите 
што му биле определени согласно работното место за 
кое се спроведува пробната работа и степенот на него-
вата оспособеност за самостојно извршување на работ-
ните задачи. 

 
Член 11 

Во записникот за спроведениот стручен испит изго-
твен од страна на Комисијата за полагање на стручен 
испит се внесуваат податоци за: кандидатите, текот на 
полагањето на испитот, резултатите од испитот и други 
прашања поврзани со спроведувањето на стручниот ис-
пит. 

 
Член 12 

За резултатот од спроведениот стручен испит, од-
носно за оценката од пробната работа, кандидатот се 
известува најдоцна три дена по спроведениот стручен 
испит. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-
почнувањето на примената на Законот за јавните служ-
беници. 

 
 
Број 16-1616/1                                Министер, 

26 април 2011 година              м-р Иво Ивановски, с.р. 
           Скопје 

__________ 
1643. 

Врз основа на член 17-a став (5) од Законот за јав-
ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 52/10 и 36/11), министерот за информа-
тичко општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ВРАБОТУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ПРЕКУ ЈАВЕН  

ОГЛАС 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на селе-

ктирање и вработување на јавните службеници по пат 
на јавен оглас. 

 
Член 2 

(1) Селектирањето и вработувањето на кандидатите 
кои се пријавиле на јавен оглас за вработување (во на-
тамошниот текст: јавен оглас) започнува со доставува-
ње барање од институцијата од член 3 точка 3 од Зако-
нот за јавните службеници (во натамошниот текст: ин-
ституција) за објавување на јавен оглас. 

(2) Јавниот оглас содржи: 
- основ за објавување на јавниот оглас, 
- број на јавниот оглас, 
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- назив на институцијата за чии потреби се објавува, 
- работно место кое се огласува, 
- број на извршители, 
- општи и посебни услови за работното место, 
- рок за доставување на пријава за вработување, 
- напомена дека условите наведени во огласот кан-

дидатите треба да ги исполнуваат во моментот на при-
јавувањето, 

- напомена дека ненавремените и некомплетно по-
полнетите пријави нема да се разгледуваат, 

- напомена дека со петте најуспешни кандидати за 
секое работно место, односно извршител, се спроведува 
интервју во рок од пет дена по полагање на испитот, и 

- информација за начинот за пријавување. 
 

Член 3 
(1) По објавениот јавен оглас, заинтересираните 

кандидати доставуваат пријава за вработување до 
Агенцијата за администрација (во натамошниот текст: 
Агенцијата), во писмена форма преку писарницата на 
Агенцијата, по пошта или во електронска форма, преку 
интернет страницата на Агенцијата. 

(2) Пријавата од став (1) на овој член содржи: 
1. Податоци за огласот: 
- број на јавниот оглас, 
- назив на институцијата, 
- реден број на работно место за кое се пријавува. 
2. Лични податоци за кандидатот: 
- име, 
- презиме, 
- припадност на заедница, 
- датум на раѓање, 
- пол, 
- ЕМБГ, 
- адреса на живеење (улица, број и место), 
- контакт адреса (улица, број и место), ̀  
- контакт телефон, 
- е-mail адреса. 
3. Податоци за исполнување на општите услови: 
- државјанство, 
- општа здравствена состојба, 
- податоци за изречена казна со правосилна судска 

пресуда за забрана за вршење професија, дејност или 
должност. 

4. Податоци за исполнување на посебните услови: 
- степен на образование или стекнати кредити спо-

ред ЕКТС, 
- вид на образование (образовна институција и на-

сока), 
- држава на завршување на образованието, 
- датум и број на дипломата и назив на институци-

јата која ја издала, 
- просечна оценка, 
- датум и број на документот за нострификација (за 

дипломи стекнати во странство), 
- најниска преодна оценка (за кандидатите кои го 

завршиле своето образование во странство), 
- највисока оценка (за кандидатите кои го завршиле 

своето образование во странство), 
- податоци за работно искуство во струката (години 

и месеци,  назив на институцијата и период), 
- други услови утврдени во актот за систематизаци-

ја на работните места, 
- податоци за познавање на јазици, 
- податоци за компјутерски вештини. 
 5. Податоци за стекнат повисок степен на образо-

вание од оној што како посебен услов е утврден во ог-

ласот, за положени испити, сертификати,  дипломи и 
слично, од интерес за работното место 

- сопствена изјава на кандидатот дадена под морал-
на, материјална и кривична одговорност за потврдува-
ње на веродостојноста на податоците содржани во при-
јавата за вработување, подготвеност  на кандидатот на 
барање на институцијата или Агенцијата да  приложи 
документи во оригинал или заверени на нотар, како и 
согласност за начинот на известување на кандидатот, 
со напомена дека оној кандидат кој внел лажни подато-
ци во пријавата се дисквалификува од натамошната по-
стапка, 

- потпис на кандидатот и датум на поднесување на 
пријавата. 

(3) Образецот за пријавата за вработување на јавен 
службеник преку јавен оглас со Упатството за попол-
нување е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 4 

Во записникот што го подготвува Комисијата за се-
лекција врз основа на поднесените пријави за вработу-
вање на јавниот оглас, се набројуваат уредно и неуред-
но пријавените кандидати за секое работно место од-
делно. 

 
Член 5 

Од страна на Агенцијата, кандидатите кои се уред-
но пријавени на јавниот оглас се известуваат за време-
то и местото на одржување на испитот за јавен службе-
ник и за достапноста на материјалите за подготовка на 
кандидатите за полагање на испитот. 

 
ИСПИТ ЗА ЈАВЕН СЛУЖБЕНИК 

 
Член 6 

Испитот за јавен службеник, кој се состои од општ 
и практичен дел, се полага според Програма за полага-
ње на испит за јавен службеник (во натамошниот 
текст: Програма) која е дадена во Прилог бр. 2 и е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Врз основа на Програмата од член 6 од овој пра-
вилник од страна на Агенцијата се подготвува општиот 
и практичниот дел од испитот за јавен службеник со 
различна сложеност, во зависност од степенот и видот 
на образование како пропишан услов за  работното ме-
сто. 

(2) Општиот и практичниот дел од испитот за јавен 
службеник е составен од прашања со избор на еден од 
повеќе понудени одговори. 

 
Член 8 

Полагањето на испитот за јавен службеник се спро-
ведува во просториите на Агенцијата. 

 
Член 9 

Времетраењето за полагање на општиот и практич-
ниот дел од испитот за јавен службеник изнесува 30 
минути. 

 
Член 10 

Ако кандидатот кој е уредно поканет не се појави 
на испитот за јавен службеник или се откаже во текот 
на полагањето на испитот, се смета дека не го положил 
испитот. 
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Член 11 
(1) За време на полагањето не е дозволено догова-

рање меѓу кандидатите, препишување, ниту напушта-
ње на просторијата во која се изведува полагањето. 

(2) Ако се констатира едно од наведените дејствија 
од ставот (1) на овој член, кандидатот може да биде от-
странет од полагањето на испитот. Во тој случај се 
смета дека кандидатот не го положил испитот. 

 
Член 12 

Испитот за јавен службеник се смета за положен 
доколку кандидатот освои минимум 70% од максимал-
ниот број на бодови за секој дел од испитот одделно. 

 
Член 13 

(1) Општиот и практичниот дел од испитот за јавен 
службеник одделно се  составени од по 20 прашања. 

(2) Секој точен одговор на прашање од испитот за 
јавен службеник се вреднува со 1,5 бода. 

 
Член 14 

(1) На кандидатот кој успешно го положил општиот 
и практичниот дел од испитот, од страна на Агенцијата 
му се издава потврда која може да ја користи при при-
јавување на друг јавен оглас, во период од две години 
од нејзиното издавање. 

(2) Потврдата содржи: лого на Агенцијата, „Репуб-
лика Македонија“, „Агенција за администрација“, ар-
хивски број, датум и место на издавање, основ за изда-
вање, име и презиме на кандидатот, ЕМБГ на кандида-
тот, број на оглас, датум на полагање на испитот, ре-
зултат од општиот и практичниот дел од испитот, пот-
пис на директорот на Агенцијата или на лице кое за тоа 
е овластено од директорот на Агенцијата и место за пе-
чат. 

(3) Кандидатот кој се пријавува на јавен оглас, а ве-
ќе се стекнал со потврда за положен општ и практичен 
дел од испитот, може со писмена изјава да се откаже од 
правото на користење на потврдата и повторно да го 
полага општиот и практичниот дел од испитот, но не 
порано од 90 дена од денот на издавањето на потврдата 
за положен општ, односно практичен дел од испитот за 
јавен службеник. 

(4) Писмената изјава од ставот (3) на овој член кан-
дидатот треба да ја достави најдоцна до почетокот на 
полагањето на испитот за јавен службеник. 

 
Член 15 

(1) Врз основа на бодовите за просечниот успех во 
образованието што се вреднува до 10 бодови и бодови-
те од испитот кои се вреднуваат до 60 бодови, за секој 
дел од испитот по 30 бодови, се подготвува листа од 
најмногу пет најуспешни кандидати за секое работно 
место одделно. 

(2) Листата со пет најуспешни кандидати се усогла-
сува со бројот на извршители за секое работно место, 
при што за секој извршител листата се дополнува со 
наредните пет кандидати. 

 
Член 16 

Бодовите со кои се вреднува успехот во вишото и 
високото образование се еквиваленти на просечната 
оценка, а бодовите со кои се вреднува успехот во сред-
ното образование се еквивалентни со просечната оцен-
ка помножена со коефициент 1,5. 

ПСИХОЛОШКИ ТЕСТ И ТЕСТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ 
 

Член 17 
(1) Психолошкиот тест се состои од писмен дел и 

интервју со кандидатот. 
(2) Психолошката способност на кандидатот се 

утврдува врз основа на: 
- тест за емоционална интелигенција 
- повеќе димензионален прашалник-интегративен 

тест и 
- полуструктурирано психолошко интервју. 
 

Член 18 
Тестот за интегритет со кој се проверуваат етичките 

и моралните вредности на кандидатот се состои од: 
- тест кој се спроведува во писмена форма врз осно-

ва на стандардно утврдена листа на прашања и 
- устен дел кој подразбира проверка на знаењата на 

кандидатот и можноста за изразување, елоквенција и 
разбирање на значењето на јавната служба преку дава-
ње на одговори на прашањата од општа култура. 

 
Член 19 

По спроведениот психолошки тест и тестот за инте-
гритет, за кандидатот се дава стручно мислење од анга-
жираното стручно лице во кое е утврдена: 

- способност на кандидатот за извршување на јавна 
служба или 

- неспособност на кандидатот за извршување на јав-
на служба. 

 
Член 20 

Мислењето од спроведениот психолошки тест и те-
стот за интегритет од членот 19 од овој правилник, од 
страна на ангажираното стручно лице се доставува до 
институцијата, заедно со другите докази за исполнува-
ње на општите и посебните услови од член 15 став 2 и 
3 од Законот за јавните службеници, до Агенцијата и 
до кандидатот. 

 
Член 21 

Мислењето од спроведениот психолошки тест и те-
стот за интегритет од членот 19 од овој правилник, 
кандидатот може да го користи при пријавување на 
друг оглас за вработување, во период од две години од 
неговото издавање. 

 
Член 22 

(1) Со петте најуспешни кандидати, Комисијата 
спроведува интервју во органот за чии потреби е обја-
вен јавен оглас, најдоцна седум дена од денот на завр-
шувањето на испитот на државниот службеник, кое се 
вреднува до 30 бодови. 

(2) Врз основа на резултатите од образованието, ис-
питот за jавен службеник и интервјуто, најдоцна три 
дена по спроведување на интервјуто, од страна на Ко-
мисијата се доставува ранг- листа од три најуспешни 
кандидати за секое работно место  до одговорното,  од-
носно до раководното лице на институцијата. 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-
почнувањето на примената на Законот за јавните служ-
беници. 

 
       Бр.16-1607-1 
26 април 2011 година                           Министер,        
           Скопје                        м-р Иво Ивановски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1644. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
20 април 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 7 став 2 алинеја 2 во делот: 

„неговите деца и брачниот другар“ и алинеја 3 во де-
лот: „ неговите деца, брачниот другар, родителите и за 
другите лица со кои тој живее во иста семејна заедни-
ца“ од Уредбата за безбедност на лица корисници на 
класифицирани информации („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 82/2004). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У. бр. 209/2010 од 2 март 2011 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбите од Уредбата означена во точ-
ката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нивната согласност со Уставот и Законот 
за класифицирани информации. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 7 
став 2 алинеја 2 од Уредбата за безбедност на лица ко-
рисници на класифицирани информации, постоењето 
на безбедносен ризик за лицето за кое се бара издавање 
на соодветен безбедносен сертификат, се утврдува од 
страна на Дирекцијата врз основа на спроведена опера-
тивна безбедносна проверка за кандидатот, неговите 
деца и брачниот другар, за проверки од втор степен, а 
според алинеја 3 од истиот став, врз основа на спрове-
дена оперативна безбедносна проверка за кандидатот, 
неговите деца, брачниот другар, родителите и за други-
те лица со кои тој живее во иста семејна заедница , за 
проверките од трет степен. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 

Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Ре-
публика Македонија законите мораат да бидат во сог-
ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 
со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и за-
коните. 

Според член 91 алинеја 1 од Уставот, Владата на 
Република Македонија ја утврдува политиката на извр-
шувањето на законите и другите прописи на Собрание-
то и е одговорна за нивното извршување, а согласно 
алинеја 5 од истиот член, Владата донесува уредби и 
други прописи за извршување на законите. 

Со Законот за класифицирани информации („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 9/2004 и 
113/2007и 145/2010) се уредува класификацијата на ин-
формациите, условите, критериумите, мерките и актив-
ностите што се преземаат за нивна заштита, правата, 
обврските и одговорностите на создавачите и корисни-
ците на класифицирани информации, меѓународната 
размена, како и други прашања во врска со користење-
то на класифицирани информации (член 1). 

Согласно член 3 од Законот, овој закон се примену-
ва и за заштита на класифицирани информации приме-
ни од странски држави и меѓународни организации или 
создадени во меѓусебна соработка, доколку со ратифи-
куваните меѓународни договори или со меѓународните 
договори на кои им пристапила Република Македонија 
поинаку не е уредено. 

Според член 5 точка 3 од овој закон, „Класифици-
рана информација” е информација која се заштитува од 
неовластен пристап или употреба и која се определува 
со степен на класификација. 

Согласно член 6 став 2 од Законот, информациите 
кои се предмет на класификација се однесуваат особе-
но на: јавната безбедност; одбраната; надворешните ра-
боти; безбедносни, разузнавачки и контраразузнавачки 
активности на органите на државната управа на Репуб-
лика Македонија; системи, уреди, проекти и планови 
од важност за јавната безбедност, одбраната, надво-
решните работи; научни истражувања и технолошки, 
економски и финансиски работи од значење за Репуб-
лика Македонија. 

Според член 7 став 3 од истиот закон, информација-
та се определува со еден од степените на класификаци-
ја: државна тајна; строго доверливо; доверливо и ин-
терно. 

За заштита на класифицираните информации, сог-
ласно член 24 од Законот, се преземаат мерки и активно-
сти за административна, физичка, информатичка и инду-
стриска безбедност, како и за безбедност на лицата. 

Според член 27 од Законот, мерки и активности за 
безбедност на лица се: определување на овластени ли-
ца за работа и постапување со класифицирани инфор-
мации; одговорно постапување со класифицирани ин-
формации; безбедносна проверка; издавање на безбед-
носен сертификат; издавање на дозвола за пристап до 
класифицирани информации и проверка и оценување 
на способноста за постапување со класифицирани ин-
формации. 

Согласно член 30 од истиот закон, Владата со уред-
би ги уредува мерките и активностите од членовите 25 
до 29 на овој закон. 

Според член 41 став 1 од Законот, исполнувањето 
на условите за издавање на безбедносен сертификат се 
утврдува преку безбедносна проверка. Според став 2 
на истиот член, безбедносната проверка од ставот 1 на 
овој член се врши врз основа на претходна писмена 
согласност од лицето на кое треба да му се издаде без-
бедносниот сертификат, која е составен дел на барање-
то од членот 35 став 1 на овој закон. 
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Безбедносна проверка, според член 42 став 1 од За-
конот, се презема пред издавање на безбедносен серти-
фикат на правни и физички лица за пристап и користе-
ње на класифицирани информации, со цел да се утврди 
постоење или непостоење на околности што го ограни-
чуваат пристапот и користењето на класифицираните 
информации. 

Согласно член 45 од Законот, во зависност од сте-
пенот на класифицираната информација за која е под-
несено барање за издавање безбедносен сертификат, се 
врши безбедносна проверка соодветна на степенот на 
класифицираната информација и тоа: 

а)од прв степен за информација класифицирана 
„ДОВЕРЛИВО”; 

б)од втор степен за информација класифицирана 
„СТРОГО ДОВЕРЛИВО” и 

в)од трет степен за информација класифицирана 
„ДРЖАВНА ТАЈНА”. 

Владата на Република Македонија, врз основа на 
член 30 од наведениот закон, има донесено Уредба за 
безбедност на лица корисници на класифицирани ин-
формации. 

Со оваа уредба се уредуваат мерките и активности-
те за безбедност на лица корисници на класифицирани 
информации (член 1). 

Според член 7 став 2 од наведената уредба, постое-
њето на безбедносен ризик за лицето за кое се бара из-
давање на соодветен безбедносен сертификат, се утвр-
дува од страна на Дирекцијата врз основа на спроведе-
на оперативна безбедносна проверка: 

- само за кандидатот, за проверка од прв степен; 
- за кандидатот, неговите деца и брачниот другар, 

за проверки од втор степен; 
- за кандидатот, неговите деца, брачниот другар, 

родителите и за другите лица со кои тој живее во иста 
семејна заедница, за проверките од трет степен. 

Според член 10 алинеја 11 од Уредбата, при оцен-
ката за постоење на безбедносен ризик за лицето за кое 
се бара издавање на безбедносен сертификат, помеѓу 
другото, се проверува дали лицето е способно да го из-
држи притисокот на роднините или блиските соработ-
ници за оддавање на класифицирани информации на 
странски разузнавачки служби и организации, терори-
стички групи или други слични организации или лица 
кои можат да ја загрозат безбедноста на Република Ма-
кедонија. 

Според Судот, одредбите од член 7 од Уредбата 
според кои, постоењето на безбедносен ризик се бара, 
освен за лицето за кое се бара издавање на соодветен 
безбедносен сертификат, и за неговите деца, брачниот 
другар, родителите, па дури и за други лица со кои тој 
живее во иста семејна заедница, не се во согласност со 
Уставот и Законот за класифицирани информнации. 

Согласно одредбите на Законот за класифицирани 
информации, безбедносниот ризик на лицето се утвр-
дува од надлежен орган при безбедносна проверка од 
прв, втор и трет степен (член 46-член 48).  

Како разработка на овие законски одредби, Владата 
со член 7 од Уредбата пропишува дека постоењето на 
безбедносен ризик за лицето за кое се бара издавање на 
соодветен безбедносен сертификат, Дирекцијата за без-
бедност на класифицирани информации го утврдува 
врз основа на спроведена оперативна безбедносна про-
верка, која за проверки од втор степен покрај кандида-
тот, ги опфаќа и неговите деца и брачниот другар, а за 
проверките од трет степен, покрај кандидатот, ги опфа-
ќа и неговите деца, брачниот другар, родителите и дру-
гите лица со кои тој живее во иста семејна заедница. 
По оцена на Владата, односот на лицето кое бара без-
бедносен сертификат према напред наведените лица 
треба да даде одговор за неговата лојалност, доверли-
вост и одговорност во пристапот, ракувањето и чува-
њето на класифицираните информации кои треба да му 
бидат дадени за извршување на работните задачи, при 
што треба да се има предвид дека станува збор за кла-
сифицирани информации степенувани како „СТРОГО 
ДОВЕРЛИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“. 

Исто така, Владата, во својот одговор до Уставниот 
суд на наводите од иницијативата – акт бр. 51-7455/1 
од 28.12.2010 година, укажува дека ваквиот начин на 
проверка на еден од елементите на безбедносниот ри-
зик со утврдување на лојалноста, доверливоста и одго-
ворноста на лицето во ракувањето со класифицирани 
информации преку неговата способност да го издржи 
влијанието или притисокот на роднините или блиските 
соработници, бил елемент кој што бил прифатен и во 
земјите членки на НАТО и Европската унија. Во оваа 
смисла, се укажува дека според НАТО Директивата за 
персонална безбедност (Документ АС/35-D/2000-Rev.1 
од 04.02.2005 година), на која соодветствува оспорена-
та Уредба, во која се уредуваат критериумите за оцену-
вање на подобноста за добивање на безбедносен серти-
фикат за физички лица, во точките 7, 8 и 9 се опфатени 
и брачните партнери и лицата со кои се живее во заед-
ница и блиското семејство, како лица чиј карактер, од-
несување и услови можат исто така да бидат релевант-
ни и би требало да бидат земени предвид при оценува-
њето на подобноста на кандидатот за добивање безбед-
носен сертификат. 

Судот го имаше предвид наведеното, при што оце-
ни дека е неспорно уставното овластување на Владата 
да донесува прописи за извршување на законите, од-
носно во конкретниот случај со уредба да разработи 
одредби од Законот за класифицирани информации, за-
ради нивна операционализација. Меѓутоа, определбата 
во Уредбата, оперативната безбедносна проверка, во 
случаи кога станува збор за заштита на класифицирани 
информации од највисок степен кои се однесуваат за 
безбедноста и одбраната на Република Македонија, да 
ги опфати и лицата од најблиското опкружување на ли-
цето за кое се бара утврдување на безбедносен ризик, 
во отсуство на законска регулатива која утврдува дека 
оперативната безбедносна проверка треба да ги опфати 
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и овие лица, значи дека Владата со подзаконски акт 
пропишува права и обврски за граѓаните, што ги над-
минува уставните овластувања на Владата да ја утврду-
ва политиката на извршувањето на законите и другите 
прописи на Собранието и да е одговорна за нивното из-
вршување, што води кон повреда на владеењето на 
правото и поделбата на државната власт на законодав-
на, извршна и судска, како темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 7 
став 2 алинеја 2 во делот: „неговите деца и брачниот 
другар“ и алинеја 3 во делот:„ неговите деца, брачниот 
другар, родителите и за другите лица со кои тој живее 
во иста семејна заедница“ од Уредбата за безбедност 
на лица корисници на класифицирани информации не 
се во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 51, 
член 88 и член 91 алинеја 5 од Уставот и со одредбите 
на Законот за класифицирани информации. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Бранко На-
умоски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Влади-
мир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.  

 
У.бр.209/2010                           Претседател  

20 април 2011 година    на Уставниот суд на Република 
    Скопје                                  Македонија, 
                                         Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1645. 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 

1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11) и член 15 од Правилникот за условите, начинот и 
постапката за издавање, менување, продолжување и од-
земање на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09) Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, транспорт, трго-

вија и услуги БТФ - СОЛАР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево 
со седиште на ул. „4-ти Јули“ бр. 131 Кичево, му се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија. 

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем лоциран на КП бр. 768/19 за КО 
Другово, Општина Другово. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија ќе бидат утврдени во 
прилог на посебна одлука за утврдување на содржина-
та на лиценцата и ќе бидат објавени во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ по доставувањето до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на одобрението за употреба на објектот и 
документите кои што треба да се достават согласно 
член 27, став 5, од Правилникот за условите, начинот и 
постапката за издавање, менување, продолжување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по објавува-
њето на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука. 

 
УП1 Бр. 07-15     

28 април 2011 година                    Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1646. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување, продолжу-
вање и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за внатрешна и надво-
решна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, за издавање 
на лиценца за трговија со електрична енергија, на сед-
ницата одржана на 28.4.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за внатрешна и надворешна трго-

вија ПЕТРО М ДОО Илинден, ул. Нас. Илинден бб 
Илинден, Скопје, му сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 Бр. 07-16     

28 април 2011 година                  Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
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Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за внатрешна и надворешна трговија 

ПЕТРО М ДОО Илинден, ул. Нас. Илинден бб. Илин-
ден - Скопје, Република Македонија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28.4.2011 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
28.4.2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ-70.10.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 5548110 
          
8. Единствен даночен број - 4030001423259 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство. Трговецот во својство 
на снабдувач може да продава електрична енергија и 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, утвр-
дени во пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

11.  Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на еле-

ктрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-
ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 
кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на пазарот на 
електрична енергија информации за количините на еле-
ктрична енергија и соодветниот временски распоред од си-
те договори за купoпродажба на електрична енргија како и 
соодветните договори за прекугранични трансакции низ 
преносната мрежа во согласност со пазарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија, мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија и правилата за пазар 
на електрична енергија, како и техничките нормативи и 
стандарди  за работа на системот за пренос и системот 
за дистрибуција на електрична енергија;  

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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13. Обврска за  одвоена сметководствена евиденција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 
година да доставува Годишен извештај за работењето во 
претходната година (извештајна година), кој особено 
треба да содржи податоци за количините на електрична-
та енергија и големината на моќноста, податоци за субје-
ктите од кои е набавена и на кои е продадена електрич-
ната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен 
и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во те-
кот на извештајната година, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
1647. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување, продол-
жување и одземање на лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), по-
стапувајќи по барањето на Претпријатието за нафтени 
цевоводи Солун – Скопје - ВАРДАКС АД - Подружни-
ца ВАРДАКС Скопје, за издавање на  лиценца за врше-
ње на енергетска дејност Транспорт на сурова нафта 
или нафтени деривати преку нафтоводи, односно про-
дуктоводи, на седницата одржана на 28.4.2011 година,  
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНСПОРТ НА СУРО-
ВА НАФТА ИЛИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПРЕКУ 

НАФТОВОДИ, ОДНОСНО ПРОДУКТОВОДИ 
 
1. На Претпријатието за нафтени цевоводи Солун – 

Скопје - ВАРДАКС АД - Подружница ВАРДАКС 
Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска 
дејност Транспорт на сурова нафта или нафтени дери-
вати преку нафтоводи, односно продуктоводи.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Транспорт на суро-
ва нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, од-
носно продуктоводи, се утврдени во Прилог 1, „Лицен-
ца за вршење на енергетската дејност Транспорт на су-
рова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, од-
носно продуктоводи“ кој што е составен дел на оваа 
Одлука.  
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3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
   УП1 Бр. 07-75/10     
28 април 2011 година                   Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНС-
ПОРТ НА СУРОВА НАФТА ИЛИ НАФТЕНИ ДЕРИ-

ВАТИ ПРЕКУ НАФТОВОДИ, ОДНОСНО 
ПРОДУКТОВОДИ 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Претпријатие за нафтени цевоводи Солун – Скопје - 

ВАРДАКС АД - Подружница ВАРДАКС Скопје, со седи-
ште на ул. МИЛАДИНОВЦИ, Бр.ИНСТАЛАЦИИ/ОКТА 
П.Ф.-66 МИЛАДИНОВЦИ, Општина Илинден, Скопје, 
Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Транспорт на сурова нафта или нафтени деривати 

преку нафтоводи, односно продуктоводи.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28 април 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
28 април 2046 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 27.01.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6161138 
  
8. Единствен даночен број – 4030006611851 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Транспорт на сурова нафта или нафтени 
деривати преку нафтоводи, односно продуктоводи. 

Како Транспорт на сурова нафта или нафтени дери-
вати преку нафтоводи, односно продуктоводи, во смис-
ла на оваа лиценца се смета товарање, растоварување и 
пренесување на сурова нафта или нафтени деривати 
преку нафтоводи, односно продуктоводи.  

 
10. Опис на начинот, објектите и средствата за 

вршење на енергетската дејност  
1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 

Нафтоводот Солун-Скопје  со должина од 213,5 км и 
пречник од 16 инчи NPS со носивост за транспорт од 2,5 

милиони тони годишно на повеќе вида на сурова нафта. 
Нафтоводот се протега од ХЕЛПЕ.ПЕ.-ТИК (Хеленик 
Петролеум, Индустриски Комплекс-Солун) терминал до 
терминалот на ОКТА Рафинерија на нафта.  

Системот на нафтоводот го сочинуваат: Терминал 
на истовар (ХЕЛПЕ.ПЕ.-ТИК терминалска станица), 
Нафтовод, Вентили за блокирање (15 блок вентилни 
станици), Pigging станици, Мерни системи (2 мерни си-
стеми инсталирани кај двата терминала), Приемен тер-
минал (терминалска станица во ОКТА Рафинерија на 
нафта) и SCADA систем (за следење и прибирање на 
податоците при работа на нафтоводот). 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди 
објектите, уредите и постројките за вршење на енергет-
ската дејност Транспорт на сурова нафта или нафтени 
деривати преку нафтоводи, односно продуктоводи, да 
ги користи и одржува во согласност со техничките про-
писи и стандарди и другите прописи за сигурно и без-
бедно работење и заштита на животната средина.   

3. Носителот на лиценцата е должен да донесе Пра-
вила за работа на нафтоводот, односно продуктоводот, 
во кои ќе бидат уредени: техничките услови за транс-
порт на сурова нафта, односно нафтени деривати; тех-
ничките услови за одржување и безбедно функциони-
рање на нафтоводот,односно продуктоводот; мерки и 
постапки во случај на хаварии; начин, услови и постап-
ка за договорен пристап на трети страни до системот за 
транспорт на сурова нафта, односно нафтени деривати; 
функционалните барања и класата на точност на мени-
те уреди, како и начинот на мерење на транспортира-
ните количини на сурова нафта, односно нафтени дери-
вати и други услови неопходни за безбеден и сигурен 
транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја промена во системот на нафтово-
дот, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Транспорт на сурова нафта или нафтени 

деривати преку нафтоводи, односно продуктоводи, но-
сителот на лиценцата може да ја врши на целокупната 
територија на Република Македонија преку нафтоводот 
изграден за таа намена и цел. Потенцијален купувач на 
сурова нафта или нафтени деривати е ОКТА Рафинери-
ја на нафта и трети страни.  

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта и нафтени деривати. 
- обезбеди нафтените деривати, кои ги транспорти-

ра да ги исполнуваат пропишаните норми за квалите-
тот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста Транс-
порт на сурова нафта или нафтени деривати преку на-
фтоводи, односно продуктоводи, заштита на конкурен-
цијата, заштита на потрошувачите, заштита на живот-
ната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита 
при работа; 
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- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи подато-
ци за:  

2.1. Транспортирани количини на сурова нафта или 
нафтени деривати, во текот на извештајна година, пре-
зентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца. 

2.2. годишна сметка и финансиски извештај соста-
вен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
2.3. превземени мерки во текот на извештајна годи-

на, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

2.4. извршување на програма за ремонти во изве-
штајна година; 

2.5. состојба со кадровска екипираност за извршу-
вање на пооделни задачи во врска со дејноста;  

2.6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

2.7. оценка за реализирање на планот за работа за 
извештајната година; 

2.8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаи за транспортирани количини на сурова нафта или 
нафтени деривати, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

1648. 
Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1-в точ-

ка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено-
то осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010 и 156/2010), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 18.03.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИ-
СТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 
131/2009, 44/2010 и 171/2010), во член 1, во табелата се 
вршат следните измени и дополнувања: 

 
Кај ATC кодот A02BA02 - „(+)Ranitidine - Инјекции 

50 mg/2ml“ ,  во колоната  7 - „Режим на препишува-
ње“, ознаката „R” се заменува со ознаката „*”.  

 
По ATC кодот B05XA02 се додава следната табела: 
 
 
 
Кај ATC кодот C01AA05- „(+)Digoxin – Инјекции 

0,25 mg/ml“, во колоната  6 - „Јачина“ -„0,25mg/ml“ се 
заменува со „0,25mg/2ml“. 

Кај ATC кодот G02AB01 - „(+)Methylergometrine - 
Инјекции 0,20 mg/ml“, во колоната  7 - „Режим на пре-
пишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „*”.  

Кај ATC кодот G03HA01- „Cyproterone –Tаблети 50 
mg“ како објаснување се додава следниот текст: „RS-
специјалист интернист-ендокринолог, уролог“. 

Кај генеричкото име „(+)Methylprednisolone 
succinate sodium-инјекции СРЈ “ , во колоната  1 - „ATC 
код“ , ATC кодот „H02BX01“се заменува со ATC кодот 
„H02AB04“, во колоната 2 –“Генеричко име-INN”, 
„(+)Methylprednisolone succinate sodium” се заменува со 
„(+)Methylprednisolone” , а во колоната 6 –„Јачина”- оз-
наката „СРЈ” се заменува со „500 mg” 

Кај ATC кодот J01FF02 - „Lincomycin – Капсули  
500mg “, „(+)Lincomycin – Инјекции 300mg/ml “ и ,, 
(+)Lincomycin – Инјекции 600mg/2ml“,  во колоната 2 –
“Генеричко име-INN”, после „ Lincomycin ” се брише 
ознаката (**). Кај овој  ATC код се брише и објаснува-
њето ,, **Индикации:  Инфекции на коскено ткиво“. 

Кај ATC кодот J06BB01 - „AntiD(Rho) 
Immunoglobulin - Инјекции 200 mcg/ml“ и „AntiD(Rho) 
Immunoglobulin - Инјекции 300 mcg/2ml“ во колоната 2 
–“Генеричко име-INN”,  пред „AntiD(Rho) 
Immunoglobulin”  се додава ознаката (+), додека во ко-
лоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се 
заменува со ознаката „*”. 

Кај ATC кодот N01BB52 - „Lidocain+Adrenaline - 
Инјекции (40+0,025)mg/2ml“ и „ Lidocain+Adrenaline - 
Инјекции (40+0,05) mg/ml“, во колоната 2 –“Генеричко 
име-INN”, пред „ Lidocain+Adrenaline”  се додава озна-
ката (+), додека во колоната  7 - „Режим на препишува-
ње“, ознаката „R,D” се заменува со ознаката „*”. 

Кај генеричкото име „Morphine-Табле-
ти/Капсули/Гранули СРЈ “,  во колоната  1 - „ATC код“, 
ATC кодот „N02AA02“ се заменува со ATC кодот „ 
N02AA01 “. 

Кај ATC кодот N03AA02 - „Phenobarbital - Инјек-
ции 220 mg “ и „ Phenobarbital - Инјекции 200 mg/ml“, 
во колоната 2 –“Генеричко име-INN”, пред „ 
Phenobarbital”  се додава ознаката (+), додека во коло-
ната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се 
заменува со ознаката „*”.  

Кај ATC кодот N04AA02 - „Biperiden- Инјекции 
5mg/ml “, во колоната 2–“Генеричко име-INN”, пред „ 
Biperiden”  се додава ознаката (+), додека во колоната  
7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се замену-
ва со ознаката „*”. 

Кај генеричкото име „Beclometasone-Назален спреј 
50mcg/doza “ , во колоната  1 - „ATC код“,ATC кодот 
„R03BA01“се заменува со ATC кодот „R01AD01“. 

Кај генеричкото име „Budesonide-Назален спреј 
50mcg/doza “ и „Budesonide-назален спреј 100mcg/doza 
“, во колоната  1 - „ATC код“, ATC кодот „R03BA02“се 
заменува со ATC кодот „R01AD05“. 

Кај генеричкото име „Fluticasone-Назален спреј 
50mcg/doza “,  во колоната  1 - „ATC код“, ATC кодот 
„R03BA08“ со се заменува ATC кодот „R01AD08“. 

Кај ATC кодовите : R03BA01 - „Beclometasone-Ае-
росол 50mcg/doza “, R03BA02 - „Budesonide-Аеросол 
50mcg/doza“ и „Budesonide-Аеросол 200mcg/doza “,  
R03BA05 - „Fluticasone-Аеросол 50mcg/doza “ и 
„Fluticasone-Аеросол 125mcg/doza “, во објаснувањето 
по зборовите: „RS- По препорака на: лекар специјалист 
интернист, педијатар“, се додава  запирка и зборот 
„пнеумофтизиолог“.   

Кај генеричките имиња: „Beclometasone-Назален 
спреј 50mcg/doza“, „Budesonide-Назален спреј 
50mcg/doza“, „Budesonide-Назален спреј  100mcg/doza 
“, „Fluticasone-Назален спреј  50mcg/doza“, во објасну-
вањето по зборовите:  „RS- По препорака на: лекар 
специјалист интернист, педијатар“, се додава  запирка 
и зборовите „пнеумофтизиолог и ОРЛ“. 

   
По ATC кодот R03AK06 се додава следната табела: 
 
 
 
Кај ATC кодот  V07A- „Препарат без глутен-браш-

но, млеко  kg “ , во колоната 2 –“Генеричко име-INN”, 
после „Препарат без глутен”  се додава ознаката „*“. 
Како објаснување за овој ATC код се додава „*Индика-
ции:  целијакија”. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се  објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 
  
   Бр. 02 - 3846/4                           Управен одбор 
18 март 2011 година                                  Претседател, 
        Скопје                                Ирфан Хоџа, с.р. 
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Врз основа на член 34 став 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развој-
на зона „Скопје 1”, на ден 25.3.2011 година донесе  

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО  
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА  “СКОПЈЕ  1” - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Правилата за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона „СКОПЈЕ 1”- Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 117/07, 106/08, и 108/10) Тарифникот на основачот за надо-
местоци за извршени услуги на корисници, се заменува со нов Тарифник кој е даден во прилог и е составен 
дел на овие правила.  

 
ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1” 

на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ “Скопје 1” 
 

I

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
1649. 
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II 
Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 

денот на добивање на Решение за работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 
Надоместоците за услугите од Дел I точки 1. и 4. од овој  тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од де-

нот на доставување на фактурата, а надоместоците на услугите од Дел I точки 2. и 3. од овој тарифник се напла-
туваат авансно на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

 
III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” од  Дел I точка  2. на овој тарифник се врши 
по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни 
средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.  

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот за-
кон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Скопје 1” од  Дел I точка  2. на овој тариф-
ник. 

 
IV 

Надоместоците за закупнината од Дел I точки 5. 6. 7. и 8. од овој тарифник се наплатуваат во согласност со 
условите предвидени со Договорот за закуп на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони. 

 
Член 2 

Овие правила се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
                                                                              
Бр. 02-263/5                                                                                                                             Дирекција за ТИРЗ 

25 март 2011 година                               Потпретседател на УО 
   Скопје                                    Ејуп Љатифи, с.р. 
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1650. 
Врз основа на член 12 став 2 точка 13 од Законот за 

технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08 
139/09 и 156/10), Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони на својата осма 
редовна седница одржана на 25.3.2011 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА 
КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА 

РАЗВОЈНА ЗОНА 
 

I 
Надоместоци за извршени услуги на корисник на 

технолошка индустриска развојна зона: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
1. Наплатата на годишниот паушал од Дел I точка 1 

од овој тарифник се врши авансно за календарска годи-
на (01. Јануари - 31. Декември), најдоцна до 01. Февру-
ари во тековната година на приходната сметката на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Наплатата на услугата од Дел I точка 2.1 од овој 
тарифник се врши авансно пред склучување на Дого-
вор за закуп на земјиште во  технолошка индустриска 
развојна зона. Уплатата на средствата се врши на при-
ходната сметката на Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони.  

3. Пресметката и наплатата на услугата од Дел I точ-
ка 2.5 од овој тарифник се врши збирно за сите записи за 
влез и излез во и од ТИРЗ доставени од Основачот на 
ТИРЗ за предходниот календарски месец, во рок од осум 
дена од денот на доставување на фактурата. 

Од наплатата на услугата од Дел I точка 2.5 од овој 
тарифник се ослободуваат Записите за влез/излез во и 
од ТИРЗ за Стока наменета за испитување, анализира-
ње или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Ца-
ринскиот закон. 

4. Овој тарифник се применува и за Оснивач на зо-
на, кога тој се јавува и во својство на Корисник во 
истата зона. 

5. Со денот на отпочнување на примена на овој та-
рифник престанува да важи Тарифникот за надоместо-
ци за извршени услуги на Корисник на технолошка ин-
дустриска развојна зона („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.108/2010). 

 
III 

Овој тарифник влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува по добивањето на соглас-
ност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-263/3                               Дирекција за ТИРЗ 

25 март 2011 година                     Потпретседател на УО 
   Скопје                                       Ејуп Љатифи, с.р. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


