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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5743. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство 

и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13,  

177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14 и 193/15), член 12 од 

Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13 и 

149/15) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 

23/13 и 149/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година (,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.200/14, 30/15, 42/15, 52/15 и 90/15) во делот I во табелата во мерката бр.1 износот 

„1.500.000.000,00“ се заменува со износот „1.954.600.000,00“. 

Во мерката број 2 износот „80.000.000,00“ се заменува со износот „180.000.000,00“. 

Во мерката број 6-а износот „400.000.000,00“ се заменува со износот „320.000.000,00“. 

Во мерката број 6-б износот „200.000.000,00“ се заменува со износот „40.000.000,00“. 

Во мерката број 8 износот „4.064.000.000,00“ се заменува со износот „3.750.000.000,00“. 

Во делот II во воведната реченица износот „1.500.000.000,00“ се заменува со износот „1.954.600.000,00“. 

Во делот III во воведната реченица износот „80.000.000,00“ се заменува со износот „180.000.000,00“. 

Во делот VII-а износот „400.000.000,00“ се заменува со износот „320.000.000,00“. 

Во делот VII-б износот „200.000.000,00“ се заменува со износот „40.000.000,00“. 

Во делот IX износот „4.064.600.000,00“ се заменува со износот „3.750.000.000,00“. 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 42-11561/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5744. 
 

АКЦИОНЕН ПЛАН 

ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ДО 2025 ГОДИНА СО ВИЗИЈА ДО 2030 
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Овој Акционен план се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
 

Бр. 42-10505/1  Заменик на претседателот 
17 ноември 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 



 Стр. 88 - Бр. 207                                                                             24 ноември 2015 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

5745. 

Врз основа на член 30-б став (6) од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11 и 145/15), министерот за финансии 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице на буџетите и на буџетските корисници односно одговор-

ниот сметководител на буџетите и на буџетските корисници  е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 13-15490/4   

  11 ноември 2015 година  Министер за финансии,  

Скопје  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5746. 
Врз основа на член 5 став (4), член 7 став (5), член 8 

став (2) и член 10 став (2) од Законот за вршење на ра-
боти за застапување во царинските постапки („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 180/14, 
154/15 и 192/15), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОКАЗИТЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ 
ПОСТАПКИ И НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО 
ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ, ФОРМАТА И СОД-
РЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ЗАС-
ТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ, НА 
БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ 
ПОСТАПКИ, НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАП-
НИК И НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН 
ЗАСТАПНИК КАКО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПО-
СТАПКИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА  

НА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат доказите за ис-

полнетост на  условите за издавање на одобрение за 
вршење на работи за застапување во царинските поста-
пки и доказите за исполнетоста на условите за издава-
ње на лиценца за вршење на застапување во царински-
те постапки, формата и содржината на барањето за из-
давање на одобрение за вршење на работи на застапу-
вање во царинските постапки, формата и содржината 
на барањето за издавање на лиценца за вршење на зас-
тапување во царинските постапки, формата и содржи-
ната на барањето за издавање на легитимација на ли-
ценциран застапник, формата и содржината на легити-
мацијата за лиценциран застапник и висината на надо-
местоците за издавање на лиценца за вршење на заста-
пување во царинските постапки и за издавање на леги-
тимација на лиценциран застапник. 

 
Член 2 

(1) Одобрението за вршење на работи за застапува-
ње во царинските постапки се издава врз основа на 
писмено барање, кое се поднесува од страна на тргов-
ско друштво или трговец поединец регистриран во Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: подноси-
тел на барање). 

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 
во А4 формат во бела боја. 

(3) Барањето од став (1) на овој член содржи: 
- Податоци за подносителот (назив, седиште, ЕДБ, 

адреса, поштенски број, телефон, телефакс и е-маил); 
- Податоци за лицата кои имаат лиценца за застапу-

вање во царински постапки (име и презиме, функција, 
ЕМБГ, број на лиценца, телефон, телефакс и е-маил); 

- Документи приложени кон Барањето; 
- Изјава на подносителот на Барањето;  
- Датум и 
- Име, презиме и потпис на барателот. 

(4) Формата и содржината на барањето од став (1) 
на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник, подно-
сителот на барањето ги доставува следните докази за 
исполнетост на условите за издавање на одобрение за 
вршење на работи на застапување во царинските поста-
пки:  

- Решение и тековна состојба издадени од Централ-
ниот регистар на Република Македонија; 

- Склучен договор за вработување на неопределено 
време или соодветен акт за работа со најмалку едно ли-
це кое има лиценца за вршење на застапување во ца-
ринските постапки; 

- Овластување (полномошно) за потпишување на 
царински декларации за лицето кое има лиценца за 
вршење на застапување; 

- Писмена изјава дека ќе го гарантира исполнување-
то на обврските кои може да произлезат од вршењето 
на застапување во царинските постапки; 

- Писмена изјава дека во рок од 30 дена од добива-
њето на одобрението за вршење на работи на застапу-
вање во царинските постапки со Царинската управа ќе 
склучи договор за пристапување до компјутерскиот 
систем за обработка на царински документи; 

- Имотен лист издаден од Агенцијата за катастар за 
поседување на деловен простор или договор за закуп 
на деловен простор; 

- Спецификација на опремата која се употребува за 
вршење на застапување во царинските постапки и опис 
и спецификација на системот за пристапување кон сис-
темот за обработка на царински декларации и други 
документи на Царинската управа; 

- Информација од надлежен прекршочен орган дека 
во последните две години подносителот на барање и 
одговорното лице кај подносителот на барањето со ед-
на или повеќе правосилни одлуки на надлежен прекр-
шочен орган, односно суд, не се огласени за виновни за 
сторен царински прекршок и дека не им е изречена 
глоба во вкупен износ кој надминува 20.000 евра во де-
нарска противвредност; 

- Потврда од надлежен суд дека во последните две 
години не е огласено за виновно со правосилна одлука 
на надлежен суд за кривично дело против јавните фи-
нансии, платниот промет и стопанството, кривично де-
ло против службената должност, кривично дело против 
правниот сообраќај или кривично дело определено со 
Законот за акцизите и 

- Потврда издадена од Управата за јавни приходи 
дека нема неподмирени обврски кон државата. 

 
Член 4 

(1) Лиценцата за вршење на застапување во царин-
ски постапки се издава врз основа на барање поднесено 
од страна на физичко лице (во натамошниот текст: 
подносител на барање). 

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 
во А4 формат во бела боја. 

(3) Барањето од став (1) на овој член содржи: 
- Податоци за подносителот (име, име на еден од 

родителите, презиме, ЕМБГ, место и датум на раѓање, 
адреса на постојано место на живеење, поштенски број, 
телефон/телефакс и е-маил); 
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- Податоци за положен испит (датум кога испитот е 
положен во целост, број на уверение за положен ис-
пит); 

- Податоци за вработување на подносителот (врабо-
тен во трговско друштво, ЕДБ, место, адреса и поштен-
ски број); 

- Документи приложени кон Барањето;  
- Изјава на подносителот на Барањето; 
- Датум и 
- Име, презиме и потпис на барателот. 
(4) Формата и содржината на барањето од став (1) 

од овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 5 

Кон барањето од член 4 од овој правилник подно-
сителот на барањето, ги доставува следните докази за 
исполнетост на условите за издавање на лиценца за 
вршење на застапување во царински постапки: 

- Уверение за завршено најмалку средно образова-
ние од средно училиште, потврда од овластен царин-
ски застапник или имател на одобрение за поедноста-
вени царински постапки кај кого се стекнал со работно 
искуство од најмалку две години на работни задачи од 
областа на царинското работење и уверение за поло-
жен стручен испит за лиценциран застапник; 

- Доказ дека го исполнува условот од член 7 став 3 
точка б) од Законот за вршење на работи за застапува-
ње во царинските постапки, односно дека поседува ме-
ѓународно признат сертификат издаден од официјален 
европски тестатор, член на здружението ALTE на ев-
ропски тестатори, или уверение од меѓународна инсти-
туција на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно 
ФЦЕ, БУЛАТС или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмал-
ку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕ-
ФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или 
Гете сертификат; 

- Информација од надлежен прекршочен орган дека 
во последните две години со една или повеќе правос-
илни одлуки на надлежен прекршочен орган, односно 
суд, не е огласен за виновен за сторен царински прекр-
шок и дека не му е изречена глоба во вкупен износ кој 
надминува 2.000 евра во денарска противвредност; 

- Потврда од надлежен суд дека во последните две 
години не е огласен за виновен со правосилна одлука 
на надлежен суд за кривично дело против јавните фи-
нансии, платниот промет и стопанството, кривично де-
ло против службената должност, кривично дело против 
правниот сообраќај или кривично дело определено со 
Законот за акцизите;  

- Доказ за платен надоместок за издавање на ли-
ценца за вршење на застапување во царинските поста-
пки. 

 
Член 6 

За издавање на лиценца за вршење на застапување 
во царинските постапки се плаќа надоместок во висина 
од 1800 денари. 

 
Член 7 

(1) Легитимација на лиценциран застапник се изда-
ва врз основа на поднесено барање за издавање на ле-
гитимација за лиценциран застапник во А4 формат во 
бела боја. 

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи: 

- Податоци за подносителот (име, име на еден од 

родителите, презиме, ЕМБГ, место и датум на раѓање, 

адреса на постојано место на живеење, е-маил, теле-

фон/телефакс и поштенски број); 

- Податоци за издадена лиценца за вршење на заста-

пување (број на лиценца за вршење на застапување и 

датум на издавање); 

- Податоци за вработување (назив на овластен ца-

рински застапник и број и датум на одобрение за врше-

ње на работи на застапување); 

- Документи приложени кон Барањето; 

- Изјава на подносителот на Барањето; 

- Датум; 

- Име, презиме и потпис  на барателот и 

- Податоци што ги пополнува Царинска управа (ден 

на подигање на легитимацијата, број на легитимаци-

јата, име, презиме и потпис на овластеното лице на Ца-

ринската управа). 

(3) Формата и содржината на барањето од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 8 

(1) Легитимацијата за лиценциран застапник се из-

работува на пластифицирана картичка со големина од 

85 х 55 мм, во окер боја, со заштитни кодови. 

(2) Предната страна на легитимацијата содржи: 

- текст: „Без јавно овластување – само за приватна 

употреба“ преведен и на англиски јазик; 

- текст: „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИРАН 

ЗАСТАПНИК“; 

- назив на овластен царински застапник; 

- име и презиме; 

- место за фотографија и 

- број на легитимацијата на лиценциран застапник, 

кој е идентичен со бројот на лиценцата наведена во 

член 4 на овој правилник и датум на нејзино издавање. 

(3) Задната страна на легитимацијата содржи текст: 

„Имателот на оваа легитимација пред Царинската уп-

рава и нејзините организациони единици презема деј-

ствија само во својство на лиценциран застапник и во 

рамки на овластувањата кои му се дадени од наведени-

от овластен царински застапник.“ 

(4) Формата и содржината на легитимацијата за ли-

ценциран застапник се дадени во Прилог 4 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 9 

За издавање на легитимација на лиценциран застап-

ник се плаќа надоместок во висина од 300 денари. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”. 

 

Бр. 20-8734/1  

23 ноември 2015 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
5747. 

Врз основа на член 45 став (8) од Законот за 
инспекциски надзор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.50/10,162/10,157/11,147/13,41/14 и 
33/15), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА  ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ПА-
ЗАРЕН ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО-
ТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА 

ЗНАКОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на легитимацијата на државниот 
пазарен инспектор и начинот на нејзиното издавање и 
одземање и изгледот на знакот. 

 
Член 2 

(1) Образецот на легитимацијата на државниoт па-
зарен инспектор ( во понатамошниот текст: легитима-
цијата ) е изработен од 300 грамска хартија, во бела 
боја, а се печати во црно бела боја, со димензии 6,5 х 
9,0 см на еден лист, сместен во дводелен кожен повез 
со кожа боја. 

(2) Образецот на легитимацијата е пласитифициран 
со 120 микронски мат пластификат и се става во проsи-
рен пластичен џеб во првиот дел од кожниот повез. 

(3) Предната страна на образецот на легитимацијата 
ги содржи следните податоци: ,,Република Македонија, 
Министерство за економија, Државен пазарен инспек-
торат, легитимација и државен пазарен инспектор”. Во 
средината на образецот има место за фотографија со 
димензии 2,5 x 3,0 см, а под неа место за впишување 
податоци за името и презимето на инспекторот, број и 
датум на издавање, место за печат и место за потпис на 
директорот на Инспекторатот. Задната страна на обра-
зецот содржи текст за овластување на инспекторот ка-
ко извод од Законот за државен пазарен инспекторат.  

(4) На вториот дел од кожниот повез е сместен ме-
тален амблем  изработен од месинг или сличен метал 
со бронзено-златна боја, релјефно обработен со вдлаб-
нување и испакнување со димензии 50x60x30 мм. 
Вдлабнатите делови се додатно рустично дообработени 
за да се потенцира испакнувањето кое е мазно. 

Амблемот во себе ги содржи следните симболи: 
стилизирано сонце, текстот,,државен пазарен  инспек-
тор”, иницијалите на Државниот пазарен инспекторат  
,,ДПИ”,  иницијалите на Република Македонија ,,РМ” и 
број на печатот на инспекторот.  

Формата на амблемот е елипса пресечена во долни-
от дел. 

(5) Кожниот повез е изработен од мазна дупло 
штепована и додатно укрутена кожа со кожа боја, која 
се состои од два дела со димензии 80 х 100 мм. 

Во првиот дел од кожниот повез од внатрешната 
страна има изработено пластичен џеб за образецот на 
легитимацијата, а на вториот дел на кожната основа е 
вметнат амблемот. 

Кожниот повез кога е склопен е со димензии 
80x100 мм, а на предната страна на кожниот повез е 
втиснат сувиот жиг на амблемот. 

(6) Формата и содржината на образецот на легити-
мацијата и изгледот на знакот на државниот пазарен 
инспектор е дадена во Прилог  кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 3 
(1) Легитимацијата се издава од страна на директо-

рот на Државниот пазарен инспекторат. 
(2) Легитимацијата се издава за периодот додека 

државниот службеник има својство на инспектор. 
 

Член 4 
(1) Легитимацијата се одзема во сите случаи кога 

инспекторот повеќе не ја врши должноста на инспек-
тор по било кој основ. 

(2) Легитимацијата се одзема и во случај кога про-
тив државниот пазарен инспектор се води постапка за 
дисциплинска, прекршочна или кривична одговорност 
во врска со вршењето на должноста на инспектор. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, 
државниот пазарен инспектор веднаш ја враќа легити-
мацијата на раководниот државен службеник во 
Државниот пазарен инспекторат.  

(4)  Раководниот државен службеник, по враќањето 
на легитимацијата, истата ја поништува со правење на 
дупка на средината на легитимацијата и ја става леги-
тимацијата во досието на државниот службеник. 

 
Член 5 

(1) Кога легитимацијата не е вратена во согласност 
со член 4 став (3) на овој правилник, истата се одзема 
со решение донесено од страна на директорот на  
Државниот пазарен инспекторат.  

(2) Одземената легитимација од ставот (1) на овој 
член се уништува од комисија формирана од страна на  
министерот за  економија.  

 
Член 6 

(1) Во случај на промена на личните податоци сод-
ржани во легитимацијата, по претходно барање на 
државниот пазарен инспектор, од страна на директорот 
се издава нова легитимација која ги содржи ажурира-
ните лични податоци. 

(2) Легитимацијата се заменува со нова и кога пора-
ди оштетување или дотраеност ќе стане неупотреб-
лива. 

(3) Оштетените и дотраени легитимации како и ле-
гитимациите кои се заменети согласно став (1) на овој 
член се уништуваат на начин утврден во член 5 став  
(2) во овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Во случај на губење или оштетување на легити-
мацијата, се известува директорот и истата се огласува 
за неважечка во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

(2) Изгубената или оштетената легитимација се за-
менува со нова која  содржи нов регистарски број. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот и начинот на издавање и одземање 
на службената легитимација на државниот пазарен 
инспектор („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.42/07). 

 
Член 9 

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

 
Бр. 25-6729/1  

12 ноември 2015 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 
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5748. 
Врз основа на член 45 став (8) од Законот за 

инспекциски надзор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.50/10,162/10,157/11,147/13,41/14 и 
33/15), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ИНС-
ПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И НАЧИ-
НОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И 

ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на легитимацијата на државниот 
инспектор за техничка инспекција и начинот на нејзи-
ното издавање и одземање и изгледот на знакот. 

 
Член 2 

(1) Образецот на легитимацијата на државниот 
инспектор за техничка инспекција ( во понатамошниот 
текст: легитимацијата ) е изработен од 300 грамска хар-
тија, во бела боја, а се печати во црно бела боја, со ди-
мензии 6,5 х 9,0 см на еден лист, сместен во дводелен 
кожен повез со кожа боја. 

(2) Образецот на легитимацијата е пласитифициран 
со 120 микронски мат пластификат и се става во проsи-
рен пластичен џеб во првиот дел од кожниот повез. 

(3) Предната страна на образецот на легитимацијата 
ги содржи следните податоци: ,,Република Македонија, 
Министерство за економија, Државен  инспекторат за 
техничка инспекција, легитимација и  државен инспек-
тор за техничка инспекција”. Во средината на образе-
цот има место за фотографија со димензии 2,5 x 3,0 см, 
а под неа место за впишување податоци за името и пре-
зимето на инспекторот, број и датум на издавање, мес-
то за печат и место за потпис на директорот на Инспек-
торатот. Задната страна на образецот содржи текст за 
овластување на инспекторот како извод од Законот за 
техничка инспекција.  

(4) На вториот дел од кожниот повез е сместен ме-
тален амблем  изработен од месинг или сличен метал 
со бронзено-златна боја, релјефно обработен со вдлаб-
нување и испакнување со димензии 50x60x30 мм. 
Вдлабнатите делови се додатно рустично дообработени 
за да се потенцира испакнувањето кое е мазно. 

Амблемот во себе ги содржи следните симболи: 
стилизирано сонце, текстот,,државен инспектор за тех-
ничка инспекција”, иницијалите ,,ДИТИ” иницијалите 
на Република Македонија ,,РМ” и број на печатот на 
инспекторот.  

Формата на амблемот е елипса пресечена во долни-
от дел. 

(5) Кожниот повез е изработен од мазна дупло 
штепована и додатно укрутена кожа со кожа боја, која 
се состои од два дела со димензии 80 х 100 мм. 

Во првиот дел од кожниот повез од внатрешната 
страна има изработено пластичен џеб за образецот на 
легитимацијата, а на вториот дел на кожната основа е 
вметнат амблемот. 

Кожниот повез кога е склопен е со димензии 
80x100 мм, а на предната страна на кожниот повез е 
втиснат сувиот жиг на амблемот. 

(6) Формата и содржината на образецот на легити-
мацијата и изгледот на знакот на државниот пазарен 
инспектор е дадена во Прилог  кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 3 
(1) Легитимацијата се издава од страна на директо-

рот на Државниот пазарен инспекторат. 
(2) Легитимацијата се издава за периодот додека 

државниот службеник има својство на инспектор. 
 

Член 4 
(1) Легитимацијата се одзема во сите случаи кога 

инспекторот повеќе не ја врши должноста на инспек-
тор по било кој основ. 

(2) Легитимацијата се одзема и во случај кога про-
тив државниот пазарен инспектор се води постапка за 
дисциплинска, прекршочна или кривична одговорност 
во врска со вршењето на должноста на инспектор. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, 
државен инспектор за техничка инспекција веднаш ја 
враќа легитимацијата на раководниот државен службе-
ник Државниот инспекторат за техничка инспекција.  

(4)  Раководниот државен службеник, по враќањето 
на легитимацијата, истата ја поништува со правење на 
дупка на средината на легитимацијата и ја става леги-
тимацијата во досието на државниот службеник. 

 
Член 5 

(1) Кога легитимацијата не е вратена во согласност 
со член 4 став (3) на овој правилник, истата се одзема 
со решение донесено од страна на директорот на  
Државниот инспекторат за техничка инспекција.  

(2) Одземената легитимација од ставот (1) на овој 
член се уништува од комисија формирана од страна на  
министерот за  економија.  

 
Член 6 

(1) Во случај на промена на личните податоци сод-
ржани во легитимацијата, по претходно барање на 
државен инспектор за техничка инспекција, од страна 
на директорот се издава нова легитимација која ги сод-
ржи ажурираните лични податоци. 

(2) Легитимацијата се заменува со нова и кога пора-
ди оштетување или дотраеност ќе стане неупотреб-
лива. 

(3) Оштетените и дотраени легитимации како и ле-
гитимациите кои се заменети согласно став (1) на овој 
член се уништуваат на начин утврден во член 5 став  
(2) во овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Во случај на губење или оштетување на  легити-
мацијата, се известува директорот и истата се огласува 
за неважечка во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

(2) Изгубената или оштетената легитимација се за-
менува со нова која  содржи нов регистарски број. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот и начинот на издавање на и одзема-
ње на службената легитимација на државениот инспек-
тор за техничка инспекција („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.73/09). 

 
Член 9 

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

 
Бр. 25-6730/1  

12 ноември 2015 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5749. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07),  објавува  

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
        

I 
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Гевгелија 
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Крива Паланка. 
Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен  условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ 
број150/07) и Законот за измени и дополнување на За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 
111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат за: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство Гевгелија и 
Крива Паланка  потребно е како посебен услов да има-
ат работно искуство од најмалку три години стаж како 
јавен обвинител со потврдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (да не се постари од шест месеци од 
денот на неговото издавање),  диплома или уверение за 
завршен Правен факултет и потврда за положен право-
суден испит во оригинал или заверено на нотар, Пот-
врда за работен стаж,  да  ги достават до Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија на 
ул.”Кеј Димитар Влахов" бр. 4,  V спрат,  во рок од 15 
дена од објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 16:00 часот се-
кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
   

Бр. 08-194/1 Совет на јавните обвинители 
20 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Петар Аневски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

