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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

873. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
150/2007, 8/2008, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 31.1.2014 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија му престанува 
користењето на недвижната ствар – објект Фудбалски 
стадион Гостивар евидентиран на КП.бр.6473 Број на 
зграда 1 намена на зграда 545, Влез 1, Кат ПР намена 
на посебен дел од зграда 545 со површина од 128 м2 за-
пишан во Имотен лист број 415 КО Гостивар 2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење, без надоместок на oпштина 
Гостивар. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од членот 
1 од оваа одлука, ќе се врши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија и општина Гостивар во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член  4 

Објектот од член 1 на оваа одлука мора да се корис-
ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 
што дејноста на објектот не смее да биде променета.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-285/1 Претседател на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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874. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
150/2007, 8/2008, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 31.01.2014 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија му престанува 
користењето на недвижната ствар – објект Спортска 
сала „Риниа“евидентирана на КП.бр.72515 запишана во 
Имотен лист број 5705 и Имотен Лист број 76244 КО 
Гостивар 2 со вкупна површина од 2.911 м2 и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда Б4, Влез 2, Кат 
2 намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 
279 м2; 

 Број на зграда 1, намена на зграда Б4, Влез 2, Кат 
ПО намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 161м2; 

- Број на зграда 1, намена на зграда 545, Влез 1, Кат 
1 Број 1 намена на посебен дел од зграда 545 со пов-
ршина од 239 м2; 

-  Број на зграда 1, намена на зграда 545, Влез 1, 
Кат ПО број 1 намена на посебен дел од зграда 545 со 
површина од 233м2 и  

- Број на зграда 1, намена на зграда 545, Влез 1, Кат 
ПР број 1 намена на посебен дел од зграда ПР со пов-
ршина од 1.999м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење, без надоместок на oпштина 
Гостивар. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од членот 
1 од оваа одлука, ќе се врши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија и општина Гостивар во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 
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Член  4 

Објектот од член 1 на оваа одлука мора да се корис-

ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 

што дејноста на објектот не смее да биде променета.  

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник Република Македонија“. 

 

 

Бр. 42-285/2 Претседател на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

875. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата, одржана на 31.1.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-

ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА НА ЈАВ-

НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ CO  

ПАСИШТА - СКОПЈЕ 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2014 година на Јавното 

претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје, 

бр.02-9/3 од 17.1.2014 година, усвоена од Управниот 

одбор на Јавното претпријатие, на седницата, одржана 

на 17.01.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-621/1 Заменик на претседателот 

31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

876. 

Врз основа на член 50 став 1 и 2 од Законот за фил-

мската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 82/2013), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 31 јануари 2014 година, 

донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАВО НА ПОВРАТ НА 

СРЕДСТВАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За претседател и членови на Комисијата за право 

на поврат на средствата на Агенцијата за филм на Ре-

публика Македонија се именуваат: 

а) за претседател: 

- Јулиана Белевска 

б) за членови: 

- Виолета Ставрова 

- Лидија Даниловска 

- Даниела Станковска-Плачковска 

- Блаже Дулев. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-1321/1 Претседател на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

877. 

Врз основа на член 9 став 2 и став 4 алинеја 1 од За-

конот за државната статистика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011 и 

104/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 31 јануари 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКА 

 

1. М-р Анита Стамнова се разрешува од должноста 

заменик на директорот на Државниот завод за статис-

тика, на нејзино барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-1327/2 Претседател на Владата 

31 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

878. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија" бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011 и 104/2013), Вла-

дата на Република Македонија на седницата одржана 

на 31.1.2014 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА 

 

Член1 

Во Програмата за статистички истражувања за пе-

риодот 2013-2017 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр.20/2013), во член 2 став 2 во табе-

лата во точката 1 „Демографија и социјални статис-

тики" статистичкото истражување „бр.1.06.02/01/02 Го-

дишна пресметка на релативната сиромаштија (анали-

тичко истражување)" се брише. 

Во точката 2. „Макроекономски статистики" по ста-

тистичкото истражување„бр.2.03.03/01/15 Индикатори 

за фискалната стабилност на банкарскиот систем на Ре-

публика Македонија (ИФС)" се додава ново статистич-

ко истражување кое гласи: 

 

"2.03.03/01/16 Финансиска сметка 

Носител Народна банка 

Периодика Годишна 

Извештајна единица Државен завод за статистика, 

Министерство за финансии и ор-

ганизациски единици на Народ-

ната банка на Република Македо-

нија 

Кратка содржина на 

истражувањето 

Статистиката на финансиски 

сметки претставува продуцирање 

податоци за состојбите на финан-

сиските средства и обврски, и 

трансакциите со финансиските 

средства и обврски помеѓу секто-

рите во економијата и помеѓу 

секторите во економијата и 

странство, со годишна динамика. 

Метод на прибирање 

на податоците 

Комбиниран 

Начини на прибирање 

на податоците 

Комбиниран начин 

Година на 2016 

спроведување 2017 

Територијално ниво  

на публикување НТЕС 1 и 2 

Рок за публикување Т 

+ (денови) 

Т + 450 

Меѓународни стандар-

ди и регулативи 

Прирачник и Упатство за моне-

тарна и финансиска статистика 

(Monetary and Financial Statistics 

Manual, IMF 42000, Monetary and 

Financial Statistics Compilation 

Guide IMF, April 420068); 

European System of Accounts 2010 

(ESA 2010); System of National 

Accounts - SNA 2008." 

 

По статистичкото истражување „бр.2.06.01/01/03 

Анкета за инфлациски очекувања" се додава ново ста-

тистичко истражување кое гласи: 

 

"2.06.01/02 Цени на недвижности 

Носител Народна банка 

Периодика Квартална 

Извештајна единица Агенции за недвижности 

Кратка содржина на 

истражувањето 

Индексот на цените на становите 

се изготвува за територијата на 

Скопје врз основа на податоци кои 

се однесуваат на огласите за про-

дажба објавени од агенциите коиш-

то се занимаваат со промет со нед-

вижности, на квартална основа 

Метод на лрибирање 

на податоците 

Опсервација 

Начини на прибира-

ње на податоците 

Комбиниран начин 

 2014 

 2015 

Година на 2016 

спроведување 2017 

Територијално ниво 

на публикување 

НТЕС 5 (само за град Скопје) 

Рок за публикување 

Т + (денови) 

Т + 5 

Меѓународни стан-

дарди и регулативи 

Пресметката базира на примена на 

хедонички ценовни модели" 

 

Во точката 3 „Деловни статистики" во статистичко-

то истражување „бр.3.01.01/03/04 Попис на продажни-

те капацитети во трговијата на мало (ТРГ.41)" во редот 

7 „Година на спроведување" годината „2014" се заме-

нува со годината „2015". 

Во статистичкото истражување „бр. 3.05.01/01/02 

Анкета за странски туристи (ТУ.13.)" во редот 7 „Годи-

на на спроведување" годината „2014 " се заменува со 

годината „2015". 

Во статистичкото истражување „бр. 3.05.01/01/03 

Анкета на странски посетители (ТУ.16.)" во редот 7 

„Година на спроведување" годината „2014 " се замену-

ва со годината „2015". 
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Во статистичкото истражување „бр. 3.05.01/02/07 

Попис на капацитетите во угостителството- (УГ.31)" во 

редот 7 „Година на спроведување" годината „2014 " се 

заменува со годината „2015". 

Во статистичкото истражување „бр. 3.05.01/02/08 

Попис на капацитетите во угостителството-сместувач-

ки објекти (УГ.31СО)" во редот 7 „Година на спроведу-

вање" годината „2014 " се заменува со годината „2015". 

Во точката 4 „Статистика на земјоделство, шумар-

ство и риболов " во статистичкото истражување„ 

бр.4.01.01/01/03 Годишен извештај за очекувано произ-

водство од рани посеви и рано овошје (ЗЕ.31ДБ)" во 

редот 3 „Извештајна единица" зборовите „и индивиду-

ални земјоделски стопанства" се бришат. 

Во статистичкото истражување „бр.4.01.01/.01/05 

Годишен извештај за очекувано производство од доцни 

посеви и овошје (ЗЕ.ЗЗ 1А,Б)" во редот 3 „Извештајна 

единица" зборовите" и индивидуални земјоделски сто-

панства" се бришат. 

Во статистичкото истражување „бр. 4.02.01/01/04 

Годишен извештај за бројот на земјоделски машини во 

приватниот сектор (ЗЕЗМ)" во редот 7 „Година на 

спроведување" годината „2014" се брише. 

Во статистичкото истражување „бр.4.03.01/01/.01 Годи-

шен извештај за засеани површини во есенска сеидба 

(ЗЕ.21 А,Б)" во редот 3 „Извештајна единица" зборовите „и 

индивидуални земјоделски стопанства" се бришат. 

  

Член2 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Релублика Македонија". 

 

Бр. 41-10077/1-13 Заменик на претседателот  

31 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

879. 

Врз основа на член 16-з став (5) од Законот за ква-

литетот на земјоделските производи, („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12 и 

106/13) министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ И ГО-

ДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛАДИРАНИТЕ  БРАШНА  

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на обрасците за поднесување на месечни изве-

штаи и годишен извештај за складираните брашна. 

 

Член 2 

(1) Месечните извештаи за складираните брашна се 

доставуваат во А4 формат во бела боја. 

(2) Месечните извештаи од став (1) на овој член со-

држат податоци за седиштето на операторот (адреса, 

регион односно подрачје), локација на силосот односно 

магацинот, количини на преодни залихи пренесени од 

претходниот месец, преземени и испорачани количини 

по видови и типови и залихи на крајот на месецот, како 

и складирани количини на брашна по типови, број и 

големина на пакувања.  

(3) Формата и содржината на месечните извештаи 

од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е со-

ставен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Годишниот извештај за складираните брашна се 

доставува во А4 формат во бела боја. 

(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член со-

држи податоци за седиштето на операторот (адреса, ре-

гион односно подрачје), локација на силосот односно 

магацинот, вкупни количини на залихи од претходната 

година, преземени и испорачани количини, како и 

складирани количини на брашна по типови, број и го-

лемина на пакувања.  

(3) Формата и содржината на годишниот извештај 

од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е со-

ставен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.02-346/3          Министер за земјоделство, 

17 јануари 2014 година    шумарство и водостопанство. 

   Скопје              Љупчо Димовски, с.р. 
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880. 
Врз основа на член 16-б став (4) од Законот за ква-

литетот на земјоделските производи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12 и 
106/13) министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО 
ПРОМЕТ, КВАЛИТЕТОТ И ТИПОВИТЕ НА БРА-
ШНО, НАЧИНОТ И МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ НА 
МОСТРИ, КАКО И МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗА НА 

КВАЛИТЕТОТ НА БРАШНОТО 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минималните 
услови за ставање во промет, квалитетот и типовите на 
брашно, начинот и методите на земање на мостри, како 
и методите за анализа на квалитетот на брашното. 

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат 

следното значење: 
1) Тип на брашно е брашно кое се добива со множе-

ње на содржината на пепел во брашното (заокружено 
на втора децимала на број 5 или 0) со бројот 100.   

2) Наменско брашно е мелнички производ со посеб-
ни карактеристики, кое според квалитетот ги исполну-
ва специфичните барања за определени финални про-
изводи и може да биде од сите типови брашно. 

 
Член 3 

Класификацијата, категоризацијата и називите на типо-
вите брашно треба да бидат во согласност со одредбите од 
овој правилник, Правилникот за начинот на означување на 
храната и Законот за заштита на потрошувачи.  

 

Член 4 
(1) Брашното односно наменското брашно што се 

пушта во промет треба да има карактеристична боја, 
мирис и вкус својствен на брашно, односно не треба да 
има никаков туѓ мирис и вкус и не треба да содржи 
други состојки од било каков вид. 

 

(2) Релативната влага во брашното, односно намен-
ското брашно што се пушта во промет не смее да биде 
поголема од 15%.  

 
Член 5 

Пченичното брашно се категоризира во следните 
типови: 

1) Пченично брашно тип - 400; 
2) Пченично брашно тип - 500; 
3) Пченично брашно тип – 850; 
4) Интегрално пченично брашно (пченично брашно 

од цело зрно) и 
5) Пченично дурум брашно.  
 

Член 6 

Пченичното брашно тип – 400 треба да ги има след-
ните својства: 

- минерални материи (пепел) до 0,45% мм и 
- степен на киселост до 2,5. 

Член 7 
Пченично брашно Тип – 500 треба да ги има след-

ните својства: 
- минерални материи (пепел) од 0,46% до 0,55% мм и 

- степен на киселост до 3,0. 
 

Член 8 
Пченично брашно тип – 850 треба да ги има след-

ните својства: 
- минерални материи (пепел) од 0,80 до 0,90% мм и  
- степен на киселост до 3,2. 

 
Член 9 

Интегрално пченично брашно (пченично брашно од 
цело зрно) треба да ги има следните својства: 

- минерални материи (пепел) најмногу до 2,0% мм и 
- степен на киселост до 4,0. 
 

Член 10 

Пченично дурум брашно треба да ги има следните 
својства: 

- минерални материи (пепел) најмногу до 2,0 мм % и 
- степен на киселост најмногу до 3,5. 

 
Член 11 

Содржината на влажен глутен во составот на пченично-

то брашно, односно наменското брашно, треба да изнесува: 
- за 2013 година - 20% и 
- за 2014 година - 23%.  
 

Член 12 
Рженото брашно се категоризира во следните типови: 
1) Ржено брашно тип 750 и 

2) Ржено брашно тип 950. 
 

Член 13 
Рженото брашно тип – 750 треба да ги има следните 

својства: 
- минерални материи (пепел) од 0,70 до 0,80% и 
- степен на киселост до 3,0. 

 
Член 14 

Рженото брашно тип – 950 треба да ги има следните 
својства: 

- минерални материи (пепел) од 0,90 до 1,0% мм и 
- степен на киселост до 3,5. 
 

Член 15 

Пченкарното брашно треба да ги има следните свој-
ства: 

- содржина на масти изразена во сува материја нај-
многу 3,0% мм и 

- степен на киселост најмногу до 4. 
 

Член 16 

(1) Земањето на мостри се врши во производство – 
на производствени партии или на дел од производстве-
ните партии и во услови на промет- на амбалажните 
единици односно на пратката. 

 (2) Мострите кои се земаат за лабораториски ана-
лизи на квалитетот на брашното, односно наменското 
брашно се земаат од операторот со брашно или лице 

определено од негова страна.  
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(3) Приборот, садовите, амбалажата и уредите 
(сонди, рачни лопатки и сл.) што се користат за земање 
на примероци треба да бидат со соодветна големина и 
зафатнина, чисти, суви и од материјал што не влијае 
врз квалитетот на примерокот кој го имал во време на 
земањето на истиот.  

(4) Начинот на земање мостри се врши согласно Пра-
вилникот за начините на земањето мостри  од храна. 

 
Член 17 

Земањето на примероците заради вршење анализа 
на брашното се врши според методите МКС EN ISO 
24333 и MKC ЕN ISO 24333/АС.  

 
Член 18 

При анализа на брашното се користат следните методи: 
а) стандарден метод за одредување на органолеп-

тички својства на брашното, кој е даден во Прилог 1 
кој е составен дел на овој правилник; 

б) метод за одредување на количината на вода во 
брашното (рутински метод) МКС EN ISO 712 или ме-
тодот што се заснова на инфрацрвена технологија;  

в) метод за одредување на количината на пепел 
МКС EN ISO 2171 во мелничките производи (во браш-
ното) или методот што се заснова на инфрацрвена тех-
нологија;  

г) метод за одредување на киселинскиот степен во 
брашното кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник прес-

тануваат да се применуваат одредбите од Правилникот за 
методите на физичките и хемиските анализи за контрола на 
квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, 
тестенините и брзо смрзнатите теста („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.74/1988) кои се однесуваат на начинот на земање 
примероци и методите за анализа на мелничките производи 
(брашно) и престанува да важи Правилникот за квалитет на 
пченично брашно („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.175/2011 и 31/2012). 

      
Член 20 

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

 
Бр.02-346/5          Министер за земјоделство, 

17 јануари 2014 година    шумарство и водостопанство, 
   Скопје              Љупчо Димовски, с.р. 

 
    Прилог 1 

 
Стандарден метод за определување на органолептички 

својства на брашното 
 

Принципот се заснова врз органолептичкото испитување 
на мирисот, вкусот и бојата на брашното. 

 
Постапка за определување на мирис 

 
Околу 100 g чисто брашно се прекрупува во напол-

но чиста лабораториска мелница, која е без мирис. Во 
чаша со зафатнина од 150 ml се одмерува 20 g брашно 
и се прелева со 100 ml вода загреана на температура од 

60°C. Суспензијата се хомогенизира со стаклено стапче 
и веднаш се оценува присуството на туѓ мирис. Ако 
тројца од пет оценувачи забележат некој туѓ мирис, се 
смета дека тој мирис е утврден. 

Туѓиот мирис може да биде мирис на нем, мирис на 
штетници, мирис на мувла, кисел мирис, мирис на ври-
ење, мирис на чад, мирис на сулфур и друго. 

Сите наведени мириси можат да бидат со различен ин-
тензитет и тоа: слабо изразени, изразени и доста изразени. 

 
Постапка за определување на вкусот 

 
Околу 20 g исчистено жито се одмерува и се соме-

лува во иста лабораториска мелница која е без мирис. 
Два грама од сомеленото жито се соџвакува и се оцену-
ва својственоста. Својствен вкус е благ и најчесто неут-
рален вкус, додека расипаното брашно има кисел, 
горчлив или мувлив вкус. 

  
Прилог 2 

 
Метод за одредување на киселинскиот степен  

во брашното 
 
Принципот се заснова врз титрација во 67%-ен ета-

нол на растворливи соединенија (што даваат кисела ре-
акција) со помош на натриумхидроксид, со фенолфта-
леин како индикатор. Се применува при определување 
на киселинскиот степен во мелничките производи, од-
носно во брашно. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) лабораториска чаша, со зафатнина од 100 ml; 
2) пипети, со зафатнина од 50 ml и 25 ml; 
3) стаклена инка, со пречник од 10 cm; 
4) саатно стакло; 
5) конусна (Ерленмаер) тиквичка, со зафатнина од 

100 ml; 
6) филтрир-хартија; 
7) бирета, со зафатнина од 25 ml. 
Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) Раствор на натриумхидроксид c(NaOH) ≈ 0,1 

mol/l: (се растворува 4 g NaOH во одмерен сад со за-
фатнина од 1 l и се дополнува со вода до ознаката); 

2) 3%-ен раствор на фенолфталеин во етанол: 3 g 
фенолфталеин се растворува во мала количина 96%-ен 
етанол до 100 g се дополнува со 96%-ниот етанол. Рас-
творот се процедува; 

3) 67 зафатнински проценти на етанол неутрализи-
ран спрема фенолфталеин (р20 = 0,893 g/ml): се мери 
69,8 ml 96 зафатнински проценти етанол и се додава 
30,2 ml вода. 

 
Постапка 

 
Се мери 10 g брашно (или прекрупа со големина на 

честичките што поминуваат низ ситото со отвори од 1 
mm), се измеша во чаша со зафатнина од 100 ml со 50 
ml 67%-ен етанол на собна температура и се покрива 
со саатно стакло. Содржината на чашата интензивно се 
матка 5 min. Потоа се филтрира преку набрчкана фил-
трир-хартија. За време на филтрирањето чашата е пок-
риена со саатно стакло за да се спречи испарувањето на 
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етанолот. Потоа се одмерува 25 ml филтрат, се прене-
сува во конусна тиквичка со зафатнина од 100 ml, се 
додаваат 3 капки 3%-ен раствор на фенолфталеин и се 
титрира со 0,1 mol раствор од (NaOH)/l до јасно изразе-
на црвеникава боја. 

 

Пресметување 

 

Киселоста се изразува како киселински степен, што 

го означува бројот на милилитрите 1 mol (NaOH)/l пот-

ребни за неутрализација на слободните масни кисели-

ни во 100 g брашно, односно прекрупа и се пресметува 

по следната формула: 

 

киселински степен = а ∙ с ∙ 100 

                                         р 

каде што е: 

а - број на потрошените милилитри 0,1 mol 

(NaOH)/l за неутрализација; 

с - концентрација на употребениот раствор на 

NaOH изразена во моларитет по 1 литар; 

р - количина на мострата, во грамови, што се наоѓа 

во 25 ml филтрат. 

 

Повторливост 

 

Дозволените отстапувања помеѓу две определу-

вања, што паралелно или едноподруго ги извршил ист 

аналитичар ако киселинскиот степен е до 3, можат да 

изнесуваат до 0,2 единици, а ако киселинскиот степен е 

поголем од 3 до 0,3 единици. 

___________ 

881. 

Врз основа на член 16-ј став (5) од Законот за ква-

литетот на земјоделските производи (“Службен весник 

на Република Македонија” бр. 140/10, 53/11, 55/12 и 

106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕ-

МЕНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА КОНТРОЛА НА КВА-

ЛИТЕТОТ НА БРАШНОТО КАКО И ФОРМАТА 

И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕ-

ДОНЕСУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУ-

ВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА ЗЕМЕНИТЕ 

ПРИМЕРОЦИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 

НА БРАШНО, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето за овластување на лаборатории за 

вршење на анализа и суперанализа на земените приме-

роци за контрола на квалитетот на брашното како и 

формата и содржината на барањето заради недонесува-

њето на решение за овластување на лаборатории за вр-

шење на анализа и суперанализа на земените примеро-

ци за контрола на квалитетот на брашно, односно недо-

несување на решение за одбивање на барањето за доне-

сување на решение за овластување. 

 

Член 2 

(1)Барањето за овластување на лабораторија за вр-

шење на анализа и суперанализа за контрола на квали-

тетот на брашното се поднесува на образец во формат 

А4 во бела боја. 

(2)Образецот на барањето од став (1) на овој член 

ги содржи следните елементи:  

- назив на органот до кој се поднесува барањето; 

- назив на барањето; 

-назив на правно лице- подносител на барањето; 

 -седиште и адреса на правното лице - подносител 

на барањето;  

-телефон, факс и е-пошта; 

-ЕМБГ /ЕДБС и шифра на дејност на правно лице – 

подносител на барањето;  

- датум и место на поднесување на барањето и  

- место за печат и потпис на подносителот на бара-

њето. 

(3)Формата  и содржината  на образецот на барање-

то од став (1)  на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1)Барањето заради недонесување на решение за да-

вање на овластување за вршење на анализа и суперана-

лиза за контрола на квалитетот на брашното,  односно 

недонесување на решение за одбивање на барањето за 

донесување на решение за овластување се поднесува 

на образец во формат А4 во бела боја. 

(2)Образецот на барањето од став  (1) на овој член  

ги содржи следните елементи: 

- назив на органот до кој се поднесува барањето; 

- назив на барањето; 

-назив на правно лице- подносител на барањето; 

- седиште и адреса на правното лице - подносител 

на барањето ;  

-телефон, факс и е-пошта; 

-ЕМБГ-ЕМБС и шифра на дејност;  

 -краток опис поради што се поднесува барањето; 

-датум и место на поднесување на барањето и 

-место за печат и потпис на поднoсителот на бара-

њето (3)Формата  и содржината на образецот на бара-

њето од став (1)  на овој член се дадени во Прилог 2 кој 

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.11-22084/3               Министер за земјоделство            

23 јануари 2014 година    шумарство и водостопанство, 

          Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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882. 

Врз основа на член 29 став 5 од Законот за контрола 

на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10 и 

164/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА АФИОН, КНИГАТА ЗА ЕВИ-

ДЕНЦИЈА, ДОГОВОРОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО НА АФИОН И ОТКУП НА АФИОН ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ  

СУПСТАНЦИИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на прија-

вата за производство на афион, книгата за евиденција, 

договорот за производство и поблиските критериуми 

за производство на афион и откуп на афион за произ-

водство на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.34/10) 

во членот (5) став 1 алинеја 1 се менува и гласи: 

„- за физичко лице: лична карта; договор за произ-

водство на афион или договор со овластен посредник 

за откуп на афион; поседовен или имотен лист на име 

на производителот на афион или поседовен или имотен 

лист на име на негов родител или нотарски солемини-

зиран договор за закуп ако афионот не го произведува 

на сопствено земјиште или земјиште во сопственост на 

родител или договор за закуп склучен со Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во„Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 08-21337/5 Министер за земјоделство, 

31 јануари 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

_________ 

883. 
Врз основа на член 11 став (3) од Законот за нус-

производи од животинско потекло („Службен весник 

на Република Македонија” број 113/07), министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство донесе     

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ПРЕВЕЗУВАЊЕ 

И ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ КАТЕ-

ГОРИИ НА НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО  

ПОТЕКЛО (

) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на соби-

рање, превезување и идентификување на посебните ка-

тегории на нуспроизводи од животинско потекло.  

 

Член 2 

(1) Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на нуспроизводи од Категорија 3 материјали - помии. 

(2) Собирањето, превезувањето и идентификување 

на Категорија 3 материјали – помиите кои се генерира-

ат при вршење на меѓународниот транспорт се одвива 

согласно прописите за заштита на животната средина 

без да го загрози здравјето на луѓето и без да нанесе 

штета на животната средина. 
 

Член 3 

(1) Правните и физичките лица кои при вршењето 

на дејноста создаваат нуспроизводи од животинско по-

текло, ги преземаат следните активности:   

1) Категорија 1 материјалите, Категорија 2 матери-

јалите и Категорија 3 материјалите се идентификуваат 

и се чуваат одвоено на начин кој овозможува нивно 

идентификување во текот на собирањето и превезува-

њето; и 

2) преработените производи од категориите од точ-

ка 1) од овој став се идентификуваат и се чуваат оддел-

но на начин кој овозможува да се идентификуваат при 

транспортот. 

(2) Во текот на превезувањето на возилото, кути-

јата, контејнерот, картонот или  на друга форма на па-

кување, се закачува декларација со која јасно се назна-

чува: 

1) категоријата на нуспроизводите од животинско 

потекло, или, во случај на преработени производи, ка-

тегоријата на нуспроизводи од животинско потекло од 

кои преработeните производи се добиени;  

2) во случај на Kатегоријата 3 материјали, се наве-

дуваат зборовите „не е за исхрана на луѓето“; 

3) во случај на Категорија 2 материјали, со исклу-

чок на ѓубриво, содржината од дигестивен тракт и пре-

работените производи добиени од нив, се наведуваат 

                            

 Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Ко-

мисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за спрове-
дување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парла-
мент и на Советот за утврдување на здравствените правила во од-
нос на нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати 
кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Ди-
рективата 97/78/EЗ на Советот  во однос на одредени примероци 
и предмети кои се ослободени од контрола на ветеринарно 
инспекциско место на граничен премин според истата Директива, 
број 32011R0142. 
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зборовите  „не е за исхрана на животни“. Во случај ко-

га Категорија 2 материјали е наменета за исхрана на 

животни во согласност со Законот за нуспроизводи од 

животинско потекло и прописите од областа на исхра-

на на животни, се наведуваат зборовите „за исхрана на 

... '' со наведување на називот на одредениот вид на жи-

вотни за чие хранење тој материјал е наменет; 

4) во случај на Категорија 1 материјали и прерабо-

тените производи добиени од нив, се наведуваат зборо-

вите  „само за нештетно отстранување“ и 

5) во случај на ѓубриво и содржина на дигестивниот 

тракт, се наведува зборот „ѓубриво“. 

 

Член 4 

(1) Нуспроизводите од животинско потекло и пре-

работените производи од нив се собираат и превезува-

ат во запечатени нови пакувања, или во покриени неп-

ропусни контејнери или возила.  

(2) Возилата, контејнерите и орудијата кои се упот-

ребуваат повеќекратно, како и сите делови на опремата 

и орудијата за повеќекратна употреба, а кои доаѓаат во 

контакт со нуспроизводите од животинско потекло или 

преработените производи од нив, освен преработените 

производи кои се складираат, транспортираат и ставаат 

во промет  согласно Законот за безбедност на храната 

за животни, треба:  

1) да се чистат, перат и дезинфицираат по секоја 

употреба;  

2) да се одржуваат  во чиста состојба и  

3) пред натовар да се чисти и суви. 

(3) Контејнерите за повеќекратна употреба треба да 

се наменети и да се користат само за одредени произ-

води, за да се избегне вкрстена контаминацијата, по 

претходно одобрување на официјалниот ветеринар за : 

1) превоз  на различни нуспроизводи од животин-

ско потекло и нивните деривати, по претходно чистење 

и дезинфекција помеѓу транспортот на различни нус-

производи од животинско потекло 

2) превоз на нуспроизводи од животинско потекло 

и нивните деривати од точката 3.6 од Листата на кате-

горизирани нуспроизводи од животинско потекло, по 

претходно нивно користење за превоз на производи на-

менети за човечка исхрана, под услови да се спречува 

вкрстена контаминација. 

(4) Материјалите за пакување треба да се согорат 

или на друг начин нештетно да се отстранат во соглас-

ност со упатствата на официјалнот ветеринар. 

 

Член 5 

(1) Превезувањето на нуспроизводите од месо и 

месни производи наменети за производство на матери-

јал за храна на животните или храна за домашни миле-

ници, освен доколку не се наменети за исхрана на 

крзнени животни со рециклирни нуспроизводи од ис-

тите видови животни, треба да се одвива на температу-

ра соодветна заради избегнување на ризик по здравјето 

на животните и на луѓето. 

(2) Непреработените Категорија 3 материјали наме-

нети за производство на материјали за храна на живот-

ните или храна за домашни миленици треба  да се 

транспортираат во разладена или замрзната состојба, 

освен доколку:  

1) се преработени во рок од 24 часа по собирањето 

или по завршувањето на скалдирањето во разладена 

или замрзната состојба доколку превезувањето се врши 

во превозно средства во кои се одржува температурата 

на која се складираат; и 

2) за млеко, производи на база на млеко или произ-

води добиени од млеко произведени во согласност со 

Правилник за посебните барања за безбедност и хигие-

на и начинот и постапката на вршење на службените 

контроли на млекото и млечните производи доколку 

ризиците неможат да се намалат со друга мерка, прево-

зот се врши во разладена состојба во изолирани контеј-

нери.  

(3) Превозните средства треба да обезбедат одржу-

вање на соодветна температура во текот на целиот 

транспорт и можност истата да се следи. 

 

Член 6 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-

нува да важи Правилникот за начинот на собирање, 

превезување и идентификување на посебните катего-

рии на нуспроизводи од животинско потекло („Служ-

бен весник на Република Македонија" број 21/09). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот  ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр.02-5282/5 Министер за земјоделство, 

6 декември 2013 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

884. 

Врз основа на член 16 став 7 од Законот за реализа-

ција на инфраструктурни проекти за изградба на патна 

делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-

Охрид („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 149/13), министерот за транспорт и врски донесе  
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА OБРАЗЕЦОТ 

НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-

ЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДО-

ДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА ИЗГРАДБА 

НА ПАТНА ДЕЛНИЦА И  ФОРМАТА И СОДРЖИ-

НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОС-

ЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДА-

ВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И 

АКЦИЗА ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на oбразецот на потврдата за ослободување од 

плаќање на увозни давачки, данок на додадена вред-

ност и акциза за изградба на патна делница (ПЦДА-

ИПД) и формата и содржината на образецот на барање-

то за ослободување од плаќање на увозни давачки, да-

нок на додадена вредност и акциза за изградба на патна 

делница (БЦДА-ИПД). 

 

Член 2 

Образецот на потврдата за ослободување од плаќа-

ње на увозни давачки, данок на додадена вредност и 

акциза за изградба на патна делница за изградба на пат-

на делница се изготвува во А4 формат на хартија во бе-

ла боја.   

Образецот на потврдата за ослободување од плаќа-

ње на увозни давачки, данок на додадена вредност и 

акциза за изградба на патна делница го содржи следни-

от текст: „ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 

ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДО-

ДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА за изградба на патна 

делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-

Охрид“, ознака ПЦДА-ИПД, назив на правниот субјект 

кој ја дава потврдата, врз основа на член 16 од Законот 

за реализација на инфраструктурни проекти за изград-

ба на патна делница Миладиновци-Штип и патна дел-

ница Кичево-Охрид („Сл. весник на РМ“ бр. 149/13) ЈП 

за државни патишта потврдува дека следните 

добра/стоки, број на фактура, испорачател на доб-

рата/стоките, опис на добрата/стоките (марка, вид и 

тип), тарифна ознака, вредност на доброто/стоките во 

странска валута, вкупно, увесени се од изведувачот 

(назив на изведувачот на градежните работи) и се на-

менети за изградба на патна делница, Потврдата се из-

дава во 2 (два) оригинални примероци од кои еден е за 

барателот, а еден за потребите на ЈП за државни па-

тишта, потпис и печат од овластено лице во ЈП за 

државни патишта. 

Формата и содржината на образецот на потврдата 

од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е сос-

тавен дел на овој правилник. 

Член 3 

Образецот на барањето за ослободување од плаќа-

ње на увозни давачки, данок на додадена вредност и 

акциза за изградба на патна делница (БЦДА-ИПД), се 

изготвува во А4 формат на хартија во бела боја.   

Образецот на барањето за ослободување од плаќа-

ње на увозни давачки, данок на додадена вредност и 

акциза за изградба на патна делница го содржи следни-

от текст: „БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-

ЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДА-

ДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА за изградба на патна 

делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-

Охрид“, ознака БЦДА-ИПД, назив на правниот субјект 

до кој се поднесува барањето, архивски број и датум на 

прием на барањето, име и презиме на овластеното лице 

на изведувачот на градежните работи,  функција на ов-

ластеното лице на изведувачот на градежните работи, 

назив на изведувачот на градежните работи, листа на 

фактури за кои се бара ослободување од плаќање на 

увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза 

со посебни колони во кои се наведува број на фактура, 

испорачател на добрата/стоките,  опис на добрата/сто-

ките (марка, вид и тип), тарифна ознака и вредност на 

доброто/стоката во странска валута, вкупно, кон бара-

њето се приложува фактура или друг комерцијален до-

кумент за купопродажба издадена од странскиот испо-

рачател кон изведувачот од член 11 од Законот за реа-

лизација на инфраструктурни проекти за изградба на 

патна делница Миладиновци-Штип и патна делница 

Кичево-Охрид, изјава од овластеното лице на изведува-

чот на градежните работи: Потврдувам дека набавени-

те добра/стоки се наменети за изградбата на патна дел-

ница и потпис на овластеното лице на изведувачот на 

градежните работи. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 

став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-1898/1                Министер 

28 јануари 2014 година                     за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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885. 

Врз основа на член 15 став 7 од Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна 

делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

149/13),  министерот за транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА АКЦИЗА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за враќање на акциза за 

изградба на патна делница (БА-ИПД). 

 

Член 2 

Образецот на барањето за враќање на акциза за изградба на патна делница (БА-ИПД), се изготвува во А4 

формат на хартија во бела боја.   

Образецот на барањето за враќање на акциза за изградба на патна делница го содржи следниот текст: „БА-

РАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА АКЦИЗА за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и патна делница Ки-

чево-Охрид“, ознака БА-ИПД, назив на правниот субјект до кој се поднесува барањето, архивски број и датум 

на прием на барањето, име и презиме на овласте 

ното лице на изведувачот на градежните работи, функција на овластеното лице на изведувачот на градежните 

работи, назив на изведувачот на градежните работи, сметката на која ќе се врши исплатата, листа на фактури 

за кои се бара враќање на акцизата со посебни колони во кои се наведува назив на испорачателот на добрата, 

број на фактура, дата на плаќање на фактура со ДДВ и акциза, износ на фактура во денари, износ на акцизата 

што се бара за враќање во денари, вкупно, кон барањето се приложува фактури и сметки во оригинал, доказ за 

извршено плаќање на акциза, изјава од овластеното лице на изведувачот на градежните работи: Потврдувам 

дека набавените добра или се за цели на изградбата на патна делница и потпис на овластеното лице на изведу-

вачот на градежните работи. 

Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член се дадени 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. 01-1900/1                                                                                    Министер 

28 јануари 2014 година                                                                                       за транспорт и врски, 

Скопје                                                                                             Миле Јанакиески, с.р. 
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886. 

Врз основа на член 14 став 6 од Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна 

делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

149/13), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 

ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТНА  

ДЕЛНИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на известувањето за ослободување од 

обврска за плаќање на данок на додадена вредност за изградба на патна делница (ИДДВ – ИПД). 

 

Член 2 

Образецот на известувањето за ослободување од обврска за плаќање на данок на додадена вредност за из-

градба на патна делница (ИДДВ – ИПД), се изготвува во А4 формат на хартија во бела боја.   

Образецот на известувањето за ослободување од обврска за плаќање на данок на додадена вредност за из-

градба на патна делница го содржи следниот текст: „ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА 

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ за изградба на патна делница Миладиновци-Штип и 

патна делница Кичево-Охрид“, ознака ИДДВ-ИПД, назив на правниот субјект до кој се поднесува известува-

њето, архивски број и датум на прием на барањето, име и презиме на овластеното лице на изведувачот на гра-

дежните работи,  функција на овластеното лице на изведувачот на градежните работи, назив на изведувачот на 

градежните работи, листа на фактури за кои се поднесува известувањето со посебни колони во кои се наведува 

назив на испорачателот на добрата или вршителот на услугата, број на фактура, износ на фактура во денари 

или странска валута, износ на ДДВ, датум на плаќање на фактурата, вкупно, *износот прикажан во колона 4 

служи заради евиденција на даденото ослободување, кон известувањето се приложува копија од фактурата, из-

јава од овластеното лице на изведувачот на градежните работи: Потврдувам дека набавените добра или корис-

тените услуги се за цели на изградбата на патна делница и потпис на овластеното лице на изведувачот на гра-

дежните работи. 

Формата и содржината на образецот на известувањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е сос-

тавен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

Македонија“. 

 

Бр. 01-1902/1                                                                                                                                    Министер 

28 јануари 2014 година                                                                   за транспорт и врски, 

Скопје                                                                                                                                   Миле Јанакиески, с.р. 
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887. 

Врз основа на член 13 став 6 oд Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна 

делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 149/13), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК НА 

ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПАТНА ДЕЛНИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за враќање на данок на 

додадена вредност за изградба на патна делница (БДДВ – ИПД). 

 

Член 2 

Образецот на барањето за враќање на данок на додадена вредност за изградба на патна делница (БДДВ – 

ИПД), се изготвува во А4 формат на хартија во бела боја.  

Образецот на барањето за враќање на данок на додадена вредност за изградба на патна делница го содржи 

следниот текст: „БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ за изградба на патна 

делница Миладиновци-Штип и патна делница Кичево-Охрид“, ознака БДДВ-ИПД, назив на правниот субјект 

до кој се поднесува барањето, архивски број и датум на прием на барањето, име и презиме на овластеното ли-

це на изведувачот на градежните работи,  функција на овластеното лице на изведувачот на градежните ра-

боти, назив на изведувачот на градежните работи, сметката на која ќе се врши исплатата, листа на фактури за 

кои се бара враќање на данокот на додадена вредност со посебни колони во кои се наведува назив на испора-

чателот на добрата или вршителот на услугата, ДДВ број на испорачателот, број на фактура, датум на плаќа-

ње на фактура со ДДВ, износ на фактура во денари, износ на ДДВ што се бара за враќање во денари, вкупно, 

кон барањето се приложува фактури и сметки во оригинал, доказ за извршено плаќање, изјава од овластеното 

лице на изведувачот на градежните работи: Потврдувам дека набавените добра или користените услуги се за 

цели на изградбата на патна делница и потпис на овластеното лице на изведувачот на градежните работи. 

Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член се дадени 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 Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 01-1904/1                                                                                                                    Министер 

28 јануари 2014 година                                                                                                                  за транспорт и врски, 

Скопје                                                                                                   Миле Јанакиески, с.р. 
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