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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1920. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.  135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
24. 3. 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Трговското друштво за внатрешен и 
надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје, на вкупна  

површина под долгогодишен лозов насад од 432ха 30ар 
82м2 и тоа во: 

- КО Аџи Матово на КП бр. 1205/2, мв. Мера, кул-

тура лозје, класа 3, површина 2087м2 запишана на 

Имотен лист бр. 34; КП бр. 760/2, мв.  Спроти Село, 

култура лозје, класа 3, површина 120920м2 запишана 

на Имотен лист бр. 250; на дел од КП бр. 762/2, мв. 

Мера, култура лозје, класа 3, површина 551609м2, дел 

од КП бр. 762/3, мв. Мера, култура лозје, класа 3, пов-

ршина 13533м2 запишани на Имотен лист бр. 245;   
- КО Црнилиште – вон гр. , на КП бр. 3219, мв. Ко-

сап Оргач, култура лозје, класа 3, површина 74043м2, 
КП бр. 3221, мв. Косап Оргач, култура лозје, класа 3, 
површина 19556м2, КП бр. 3222, мв. Панаѓурска 

Патка, култура лозје, класа 3, површина 19156м2 запи-
шани на Имотен лист бр. 6;  

- КО Дорфулија, на КП бр. 118, мв.  Карши Кумсол, 

култура лозје, класа 3, површина 10371м2, КП бр. 

362/2, мв. Јазли, култура лозје, класа 3, површина 

82841м2, КП бр. 55/1, мв.  Карши Кумсол, култура 

лозје, класа 3, површина 199380м2, КП бр. 55/2, мв. 

Карши Кумсол, култура лозје, класа 3, површина 

148293м3 и КП бр.  55/4, мв. Карши Кумсол, култура 

лозје, класа 3, површина 580780м2 запишани на Имо-

тен лист бр. 1171;   

- КО Милино – вон гр., на КП бр. 1571/3, мв. Карши 

балар, култура лозје, класа 4, површина 438422м2, КП 

бр. 1619, мв. Каршибалар, култура лозје, класа пов-

ршина 190200м2, КП бр. 2282/2, мв. Куридере, култура 

лозје, класа 4, површина 47100м2, КП бр. 2351/1, мв. 

Кумлар, култура лозје, класа 3, површина 49960м2, КП 

бр. 2351/2, мв. Кумлар, култура лозје, класа 4, површи-

на 40417м2, КП бр. 2357, мв. Кумлар, култура лозје, 

класа 3, површина 216200м2, дел од КП бр. 2678, мв. 

Кашбалар, култура лозје, класа 3, површина 167080м2, 

КП бр.  2708/1, мв. Деретрло, култура лозје, класа 3, 

површина 211056м2, КП бр. 2708/2, мв. Деретрло, кул-

тура лозје, класа 3, површина 139937м2 и КП бр. 1727, 

мв. Чаиртрло, култура лозје, класа 2, површина 

382655м2 запишани на Имотен лист бр. 1; и во 
- КО Лозово – вон гр.  на КП бр. 431, мв. Топук, 

култура лозје, класа 4, површина 2556м2, КП бр. 446, 
мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 4234м2, 

КП бр. 447, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површи-
на 5752м2, КП бр. 448, мв. Топук, култура лозје, класа 
4, површина 699м2, КП бр. 449, мв.  Топук, култура 
лозје, класа 4, површина 7629м2, КП бр. 450, мв. То-
пук, култура лозје, класа 4, површина 1616м2, КП бр. 
451, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 
1666м2, КП бр. 452, мв. Топук, култура лозје, класа 4, 

површина 3205м2, КП бр. 453, мв. Топук, култура 
лозје, класа 4, површина 3225м2, КП бр. 454, мв.  То-
пук, култура лозје, класа 4, површина 18807м2, КП бр. 
455, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 
3481м2, КП бр. 456/6, мв. Топук, култура лозје, класа 4, 
површина 269747м2, КП бр. 456/7, мв. Топук, култура 
лозје, класа 4, површина 2611м2, КП бр.  456/8, мв. То-

пук, култура лозје, класа 4, површина 2214м2, КП бр.  
457, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 
7991м2, КП бр. 458, мв. Топук, култура лозје, класа 4, 
површина 6622м2, КП бр. 459, мв. Топук, култура 
лозје, класа 4, површина 15639м2, КП бр. 460, мв. То-
пук, култура лозје, класа 4, површина 4960м2, КП бр. 
486, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, површи-

на 5123м2, КП бр. 487, мв. Чаиртарлалар, култура 
лозје, класа 4, површина 1851м2, КП бр. 489, мв. Чаир-
тарлалар, култура лозје, класа 4, површина 1940м2, КП 
бр. 490, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, пов-
ршина 3271м2, КП бр. 491, мв. Чаиртарлалар, култура 
лозје, класа 4, површина 4762м2, КП бр. 492, мв. Чаир-
тарлалар, култура лозје, класа 4, површина 2502м2, КП 

бр. 493, мв. Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, пов-
ршина 2702м2, КП бр. 515, мв. Чаиртарлалар, култура 
лозје, класа 4, површина 1416м2, КП бр. 516, мв.  Чаир-
тарлалар, култура лозје, класа 4, површина 1215м2, КП 
бр. 517, мв.  Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, пов-
ршина 241м2, КП бр. 518, мв.  Чаиртарлалар, култура 
лозје, класа 4, површина 60м2, КП бр. 519, мв.  Чаир-
тарлалар, култура лозје, класа 4, површина 20м2, КП 

бр. 521, мв.  Чаиртарлалар, култура лозје, класа 4, пов-
ршина 43535м2, КП бр. 522, мв.  Чаиртарлалар, култу-
ра лозје, класа 4, површина 1318м2, КП бр. 523, мв. 
Гургур, култура лозје, класа 4, површина 4613м2, КП 
бр. 524, мв. Гургур, култура лозје, класа 4, површина 
10924м2, КП бр. 525, мв. Гургур, култура лозје, класа 
4, површина 4054м2, КП бр. 526, мв. Гургур, култура 

лозје, класа 4, површина 1238м2, КП бр. 528, мв. Гур-
гур, култура лозје, класа 4, површина 13200м2, КП бр. 
552, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 
5508м2, КП бр. 553, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, 
површина 7972м2, КП бр. 554, мв. Кзлач, култура 
лозје, класа 4, површина 2083м2, КП бр. 555, мв. Кзлач, 
култура лозје, класа 4, површина 2053м2, КП бр. 556, 

мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 1963м2, 
КП бр. 557, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, површина 
5378м2, КП бр. 558, мв. Кзлач, култура лозје, класа 4, 
површина 4677м2, КП бр. 559, мв. Тупук, култура 
лозје, класа 4, површина 5037м2, КП бр. 562, мв. Ту-
пук, култура лозје, класа 4, површина 2724м2, КП бр. 
563, мв. Тупук, култура лозје, класа 4, површина 

2604м2, КП бр. 564, мв. Тупук, култура лозје, класа 4, 
површина 2684м2, КП бр. 565, мв. Топук, култура 
лозје, класа 4, површина 2754м2, КП бр. 566, мв. То-
пук, култура лозје, класа 4, површина 6259м2, КП бр. 
571, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 
2670м2, КП бр. 572, мв. Топук, култура лозје, класа 4, 
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површина 946м2, КП бр. 573, мв. Топук, култура лозје, 
класа 4, површина 837м2, КП бр. 574, мв. Топук, кул-
тура лозје, класа 4, површина 6235м2, КП бр. 575, мв. 
Топук, култура лозје, класа 4, површина 1733м2, КП 
бр. 576, мв. Топук, култура лозје, класа 4, површина 
3297м2, КП бр. 577, мв. Топук, култура лозје, класа 4, 
површина 3884м2, КП бр.  668/1, мв. Гургур, култура 

лозје, класа 4, површина 53942м2, КП бр. 668/3, мв. 
Гургур, култура лозје, класа 4, површина 16630м2 и 
КП бр. 668/4, мв.  Гургур, култура лозје, класа 4, пов-
ршина 8977м2 запишани на Имотен лист бр. 14.  

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од членот 1 од оваа одлука ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.  

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 

Бр. 42-2511/1 Претседател на Владата 
24 март 2015 година на Република Македонија, 

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

1921. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.3.2015 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-

ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „REGEX 15”,  

ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „REGEX 15” 

(во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе 
се одржи во Република Грција, во периодот од 9 ноем-

ври 2015 година до 13 ноември 2015 година, се испра-
ќаат 15 припадници на Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и дневници за службено патување на 
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

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

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
 

Бр. 42-2580/1 Заменик на претседателот 
24 март 2015 година на Владата на Република 

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

1922. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на  24.3.2015 година,  донесе 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-

ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ANATOLIAN  

EAGLE 15”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 

1. За учество  во вежбовната активност 

„ANATOLIAN EAGLE 15” (во натамошниот текст: 

вежбовната активност), која ќе се одржи во Република 

Турција, во периодот од 10 јуни 2015 година до 11 јуни 

2015 година, се испраќаат 2 припадника на Армијата на 

Република Македонија (во натамошниот текст: Арми-

јата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 

и дневници за службено патување на припадниците на 

Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата  на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-2582/1 Заменик на претседателот 

24 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1923. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 

180/14), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 24.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЗОФСКИ  

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Врвови на свет-

ската филозофија, историја и психологија со психоана-

лиза, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филозофскиот 

факултет во Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Деканот на Филозофски факултет во Скопје со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 42-2612/1                                                                                                                  Заменик на претседателот 
24 март 2015 година                                                                                                                   на Владата на Република 

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

__________ 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1924. 
Врз основа на член 7 став 4 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 и 151/14), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ И 
УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА, ХАРДВЕ-
РОТ, ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИЈАВЕНИ, ЕВИДЕНТИРА-
НИ И ДОГОВОРЕНИ ПОВРШИНИ И КОЛИЧИ-
НИ ТУТУН ПО ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТКУПУ-
ВАЧИ, ПО ТИПОВИ НА ТУТУН, ЗА СЕКОЈА РЕ-
КОЛТА ПОЕДИНЕЧНО, НАЧИНОТ НА КОРИС-
ТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И НАДГРАДБА НА ИСТИОТ 

 
Член 1 

 
Со овој правилник се пропишуваат минимално тех-

ничките стандарди и услови во поглед на опремата, 
хардверот, функционалноста на софтверот за електрон-
скиот систем за водење на евиденција на пријавени, 
евидентирани и договорени површини и количини 
тутун по производители, откупувачи, по типови на 
тутун, за секоја реколта поединечно, начинот на корис-
тење, одржување и надградба на истиот. 

 
Член 2 

Софтверот за електронскиот систем за водење на 
евиденција на пријавени, евидентирани и договорени 
површини и количини тутун (во натамошниот текст: 
софтверот), потребно е да има најмалку два сервери 
или две виртуелни машини кои ги исполнуваат следни-
те минимални технички карактеристики, стандарди и 
услови: 

- четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на процесор; 
- четири GB RAM меморија; 
- два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани 

во RAID технологија; 
- мрежен контролер; 
- оптички уред CD/DVD RW; 
- графичка карта со видео излез; 
- да бидат приклучени на непрекинато напојување 

со електрична енергија UPS (Unlimited –Power Supply); 
- мрежен уред за поврзување на целиот систем; 
- оперативен систем кој обезбедува работна плат-

форма за функционирање на софтверот; 
- централизирано безбедносно решение со антиви-

рус кое обезбедува сигурност на целиот систем на 
упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот сис-
тем; 

- интернет апликациски сервер кој обезбедува прис-
тапност на софтверот кон корисниците преку интернет 
конекција;  

- база на податоци за нормално функционирање на 
софтверот која ќе обезбеди безбедно складирање на  
податоците; 

- автоматско backup решение за базите со податоци; 
- изнајмена симетрична интернет линија со загаран-

тирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување 
(download) и 2 Mbit/s (upload) и загарантирана достап-
ност до интернет од 99,9% од времето; 

- кориснички интерфејс за едноставно менаџирање 
со базата на податоци, анализа и обработка на подато-
ците и поедноставно генерирање на извештаи за потре-
бите на Министертвото за земјоделство, шумарство и 
водостопанство; 

- можност за надградба и 
- пребарување низ базата на податоци по сите поли-

ња и генерирање на извештаи по основ на пребару-
вање. 

 
Член 3 

Софтверот овозможува:  
-воспоставување на електронски систем за еви-

денција на пријавени, евидентирани, договорени пов-
ршини и количини тутун и откупени количини на 
тутун, по типови и сорти на тутун, за секоја реколта 
поединечно и генерира извештаи; 

-поврзување на сите релевантни субјекти кои учес-
твуваат во деловниот процес за тутун: вработени од 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство, инспектори од Државен инспекторат за зем-
јоделство и вработени од Агенција за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој, како и от-
купувачите на тутун поединечно и 

-внес на податоци од страна на откупувачите на 
тутун и Државниот инспекторат за земјоделство.  

Базата на податоци на софтверот овозможува: 
- автоматско преземање на податоците од Единствени-

от регистар на земјоделски стопанства; 
- внесување на податоци од Регистарот на откупу-

вачи на тутун; 
- автоматско преземање од извршената исплата на 

субвенцијата за тутун од претходната реколта, која ја 
води Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој; и  

- внес на податоци од сите релевантни субјекти кои 
учествуваат во деловниот процес за тутун: Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Државен инспекторат за земјоделство, Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 
развој и откупувачите на тутун. 

 
Член 4 

Водењето на евиденцијата за пријавените, евиден-
тираните, договорените површини и количини тутун, 
откупените количини тутун по производители, откупу-
вачи, по типови и сорти на тутун, за секоја реколта по-
единечно се врши на следниот начин: 

- откупувачите добиваат информација од софтверот 
за производителите на тутун кои имаат добиено еви-
дентни листови за тутун и/или од производителот на 
тутун доставен во хартиен облик на истиот документ; 

- по склучувањето на договорите, откупувачот ги 
внесува податоците за договореното производство спо-
ред пријава за договорено производство на тутун за те-
ковната реколта во софтверот и со помош на истиот пе-
чати генерирана потврда на производителот на тутун; 

- откупувачот ги внесува во софтверот откупните 
пунктови, лицата проценители на тутун и  претставни-
ците на Сојузот на здруженијата на тутунопроизводи-
тели по секој пункт поединечно; 

- Државниот инспекторат за земјоделство го внесу-
ва износот на приложената финансиска гаранција или 
друг соодветен финансиски документ кој претставува 
доказ за обезбедени средства за откуп на тутун, и при-
кажува скенирана верзија од истите доставени  од стра-
на на откупувачот; 

- откупувачот ја внесува дневната евиденција за от-
купените количини тутун по типови, класи и откупни 
цени за секој производител на тутун;  

- откупувачот ја внесува евиденцијата за приговори 
според книгата за приговори; 

- откупувачот ја внесува евиденцијата за извршен 
откуп според книгата за процена на тутунот по типови, 
класи и откупни цени;   
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- откупувачот ја внесува евиденцијата за обработе-
ните количини на тутун според образецот на евиденци-
јата за обработениот тутун;  

- како што тече процесот на откуп, системот врши 
пресметка во која ја одзема вредноста на откупениот 
тутун со износот на приложената финансиска га-
ранција; 

- Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и Државниот инспекторат за земјодел-
ство добиваат информации за откупените количини и 
цени секој ден, збирни за секоја недела, збирни за секој 
месец и вкупно откупени количини тутун, спорните и 
решените количини и цени за секој ден, збирни за секо-
ја недела, збирни за секој месец и вкупно, како и обра-
ботените количини тутун збирни за секој месец и вкуп-
но и 

- Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој добива информации за пода-
тоци кои ќе бидат потребни за реализација на програ-
мите за финансиска поддршка, а се содржани како па-
раметри во апликацијата. 

Податоците кои се внесуваат и се генерираат во вид 
на потврди во/од софтверот од страна на откупувачот 
на тутун се следни: 

1.  Внес на податоци за склучен договор за откуп на 
тутун со производителот на тутун: 

- назив на откупувач на тутун; 
- број на договор; 
- реколта; 
- име и презиме/Назив на правно лице;  
- место на живеење/адреса и седиште за правно 

лице;  
- единствен матичен број на граѓанинот/единствен 

даночен број; 
- број на имотен лист/договор за закуп; 
- тип и сорта на тутун;  
- површина (ха, ари, м²); 
- општина; 
- катастарска општина (КО); 
- катастарска парцела (КП); 
- место викано; 
- планирана/договорена количина (кгр); 
- откупна цена по типови и класи и 
- начин и рок на исплата на откупениот тутун. 
2. Генерирана потврда во две копии заверена од 

страна на овластено лице на откупувачот и производи-
телот на тутун: 

- назив на откупувач на тутун; 
- сериски број на потврдата; 
- идентификационен број на носителот на земјодел-

ското стопанство; 
- име и презиме/назив на правно лице; 
- место на живеење/адреса и седиште за правно 

лице; 
- назив на откупувач; 
- број на договорот; 
- катастарска парцела; 
- тип и сорта на тутун; 
- број на стракови; 
- договорена количина во кгр.; 
- QR – код кој содржи линк до електронското досие 

на носителот на земјоделското стопанство и 
- QR – код кој содржи линк до електронското досие 

за договорот за кој што се печати потврдата. 
3. Внес на откупните пунктови: 
- назив на откупувач на тутун; 
- реон/подрачна единица на Министерството за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство на чија терито-
рија се наоѓа откупниот пункт; 

- архивски броеви на мострите; 
- број на мостри по типови и вкупно; 
- општина; 

- адреса на откупен пункт; 
- сопственост; 
- број на ваги; 
- проценител од откупувачот и 
- претставник од Сојузот на здруженијата на туту-

нопроизводители. 
4. Генерирана дневна потврда за предадениот тутун 

во која е наведена бруто и нето тежина, дара и одбито-
ци (песок и влага) и податоци за спорен тутун по класа 
и килограми за секој производител на тутун) во две ко-
пии заверена од страна на овластено лице на откупува-
чот и производителот на тутун: 

- назив на откупувач на тутун; 
- идентификационен број на носителот на земјодел-

ското стопанство; 
- име и презиме/назив на правно лице; 
- место на живеење/адреса и седиште за правно 

лице; 
- број на договорот; 
- тип на тутун (Јака, Џебел, Прилеп, Отља, Басмак); 
- класа I,II,III,IV,V (ароматичен тутун) класа I,II 

(дополнителен тутун); 
- бруто и нето тежина, дара и одбитоци (песок и 

влага) и цена во кгр. по типови за проценет тутун и 
- бруто и нето тежина, дара и одбитоци (песок и 

влага) во кгр. по типови за спорен тутун. 
5. Внес на податоци за извршен откуп на суров 

тутун во лист: 
- назив на откупувач на тутун; 
- реколта; 
- тип на тутун (Јака, Џебел, Прилеп, Отља, Басмак); 
- класа I,II,III,IV,V (откупена количини по класи, 

откупни цени по класи и вредност), вкупна количина за 
класа и пондер цена за класа, по типови;  

- класа I,II (откупена количини по класи, откупни 
цени по класи и вредност), вкупна количина за класа и 
пондер цена за класа, по типови; 

- мувлив тутун (откупена количини по типови, от-
купни цени по типови и вредност),  вкупна количина и 
пондер цена по типови; 

- вкупна количина во кгр., по типови; 
- просечна откупна цена во кгр. по типови тутун; 
- исплатен тутун по типови и вкупно во денари и 
- исплатен тутун по типови и вкупно во процент. 
6. Внес на податоци за спорен тутун согласно кни-

гата за приговори пропишана со Правилникот за фор-
мата, содржината и начинот на водење на книгата за 
приговори: 

- назив на откупувач на тутун; 
- дата на процена; 
- идентификационен број на носителот на земјодел-

ското стопанство; 
- име и презиме/назив на правно лице; 
- број на договорот за откуп; 
- откупно место (општина и адреса); 
- број на бала/картонска кутија; 
- тип на тутун (Јака, Џебел, Прилеп, Отља, Басмак) 
- класа I,II,III,IV,V (ароматичен тутун) класа I,II 

(дополнителен тутун) и вкупно; 
- мувлосан тутун во кгр.; 
- вкупно здрав и мувлосан тутун во кгр. и 
- одбитоци (песок и влага) и цена во кгр. по типови 

за спорен тутун. 
7. Внес на податоци за обработен тутун: 
- назив на откупувач;  
- реколта; 
- месец; 
- тип на тутун (Јака, Џебел, Прилеп, Отља, Басмак); 
- обработен суров тутун во кгр.; 
- обработен суров тутун купен од друг откупувач во 

кгр.;  
- кало во кгр. и 
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- готов производ во кгр. 

Софтверот овозможува изготвување на извештаи 

врз основа на сите параметри на апликацијата.  

 

Член 5 

Софтверот претставува веб апликација на која се 

најавуваат корисници  со различни привилегии и 

улоги, преку веб прелистувач и најава со корисничко 

име и лозинка. Најавувањето е со пропишани безбед-

носни правила за најава и користење на интернет пор-

тали. Корисничкиот интерфејс треба да биде презенти-

ран на македонски јазик. Системот обезбедува истеку-

вање на сесијата на најавување, што значи дека докол-

ку корисникот не е активен по определен период треба 

автоматски да биде одлогиран. Комуникацијата помеѓу 

корисникот и апликацијата треба да се одвива преку 

инкриптиран заштитен протокол. 

Во електронскиот систем ќе се најавуваат следните 

корисници:  

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство; 

- регистрирани откупувачи на тутун; 

- Државен инспекторат за земјоделство;  

- Агенција за финансиска поддршка во земјодел-

ството и 

- администратори на корисниците (вработени во 

Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-

панство). 

Безбедносниот систем за авторизација треба да се 

базира на принципот на еднозначно најавување на сис-

темот. Секој краен корисник на софтверот треба да се 

идентификува со единствен идентификациски број или 

корисничко име што е поврзано со соодветна лозинка. 

Лозинките треба да имаат најмалку осум знаци, најмал-

ку една голема и една мала буква, најмалку еден специ-

јален знак и да не го содржи корисничкото име. 

Софтверот овозможува за корисниците промена на 

лозинката на месечно ниво. Најавувањето на апликаци-

јата треба да биде оневозможено по одреден број неус-

пешни обиди за пристап. 

 

Член 6 

Одржувањето на софтверот ќе се врши на редовна 

основа, без паузи помеѓу годишните одржувања, зара-

ди обезбедување на непречено функционирање на це-

лиот систем, отстранување на грешки или недостатоци 

кои ќе се појават во работењето и други потребни про-

мени околу функционирањето на системот.  

Надградбата на софтверот ќе се врши по потреба 

заради потребата од усогласување со прописите од об-

ласта на производството, откупот и обработката на 

тутунот, промени во деловниот процес и други систем-

ски и функционални потреби. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.08-3193/4 Министер за земјоделство, 

18 март 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1925. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 73 став 1 алинеја 6 од Законот за судовите (“Служ-
бен весник на РM“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) во 
врска со член 47  став 1 точка 4 од Законот за Судски со-
вет на РМ (“Службен весник на РM“ бр.60/2006, 150/2010 
и 100/2011), на седницата на Советот одржана на ден 
26.3.2015 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Иле Танев, судија на Основен суд Велес, поради доне-
сена правосилна судска пресуда за кривично дело на 
безусловна казна затвор од најмалку шест месеци.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 26.3.2015 година. 

 
Бр. 02-512/2 Судски совет 

  26 март 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
_________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1926. 

Врз основа на член 184 став 1 точка ј, а во врска со 
член 47 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“  бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија, постапувајќи по Барањето 
бр. 02-321/1 од 21.1.2015 година од Централниот депо-
зитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата 
одржана на ден 23.3.2015 година донесе        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Елена Јаки-

мовска Петровска, дипломиран економист од Скопје, 
за извршен директор на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје со седиште  на ул. Кузман 
Јосифовски-Питу бр.1, Скопје.  

2. Согласноста за именување на Елена Јакимовска 
Петровска за директор на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје се дава за период од 4 
години, односно до 24-12-2018 година, согласно ут-
врдениот мандат во Одлуката на Собранието на акцио-
нери на ЦДХВ АД Скопје за избор на член на Одборот 
на директори на Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје број 02-7027/1 од 29-12-2014 годи-
на и Одлуката број 02-7025/1 од 29-12-2014 година за 
избор на извршен член на Одборот на директори на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје. 

3. Согласноста за именување на лицето од точка 1 
на ова Решение за директор на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Реше-
ние, доколку истото биде разрешено од функцијата Ди-
ректор на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје, со денот на одземање на согласноста 
за именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија и во дру-
ги случаи утврдени со закон.   
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-3 Комисија за хартии од вредност 

  23 март 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1927. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 21 став 1 алинеи 2 и 3, 
член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фон-
дови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 
24/2011 и 188/2013), на седницата одржана на ден 
23.3.2015 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје поради непридржување кон 
член 21 став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за инвестицис-
ки фондови, односно поради неможност навремено да 
ги исполнува достасаните обврски. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок 
од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од 
точка 1 на ова Решение, односно да отпочне постапка 
која ќе овозможи друштвото да прибави доволно сред-
ства со цел во иднина да биде способно самостојно и 
од  сопствени средства да ги намирува достасаните об-
врски. 

3. Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови Иново Статус АД Скопје во рок од 5 дена по по-
стапувањето е должно да достави доказ за отстранува-
ње на утврдената неправилност до Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија, односно де-
ка е постапено по решението на Комисијата.  

 4. Жалбата не го одлага извршувањето на ова ре-
шение. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-11 Комисија за хартии од вредност 

23 март 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1928. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 

2 од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на 
Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НА-
РОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надомес-

тоците за услугите што ги врши Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 100/12, 50/13, 63/13, 121/13 и 116/14), 
во точката 2 потточката 1.2 се брише.  

Потточката 5.1 се менува и гласи: 
  

„Отворање ностро-акредитив кај 
Народната банка 
 

0,3 проценти од 
вредноста  на акре-
дитивот со покри-
тие во форма на 
депозит кај Народ-
ната банка 
  
0,5 проценти од 
вредноста  на акре-
дитивот со покри-
тие во форма на 
депозит кај стран-
ската банка  
 
Висината на надо-
местокот не може 
да биде помала од 
5.000 денари и по-
голема од 100.000 
денари 
(се наплатува три-
месечно)” 

 
Потточката 8.6 се менува и гласи: 

 
 „Замена на оштетени банкноти 

при обид за кражба и активира-
ње средства против кражба без 
документ на МВР“ 

 3 денари по 
единица 
банкнота 
којашто е 
доставена 
за замена 

 
По потточката 9.20 се додаваат 4 нови потточки 

9.21, 9.22, 9.23 и 9.24, коишто гласат: 
 
„9.21 Разгледување барање за упис 

на евиденциската сметка  
3.000 денари 

9.22 Издавање податоци за состој-
бата на евидентираните заеми, 
со цел поведување постапка 
на конверзија на заеми во ос-
новна главница пред Централ-
ниот регистар на Република 
Македонија  

1.500 денари 

9.23 
 

Рачно внесување на месечните 
извештаи за состојбата и про-
мените на евиденциските 
сметки доставени во хартиена 
форма, наместо во електрон-
ска форма пропишана со упат-
ство. 

50 денари од             
образец 

9.24 
 

Давање стручно мислење за 
начинот на примена на пропи-
сите врз основа на барање од 
трети лица, кои не се известу-
вачи на статистички податоци 
и не се контролирани од На-
родната банка 

5.000 денари“ 

 
Потточката 17.1 се менува и гласи: 
 

 „Неизвршено тестирање на резервна-
та врска со главната локација за плат-
ни пораки (врска со МИПС) според 
начинот на пренесување број 2 (за се-
кој започнат ден по истекот на време-
то за проверка на линијата)“. 

1.000 денари 
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Потточките 19.1 и 19.2 се менуваат и гласат: 
 

 
„19.1 

За долговен промет остварен 
од сметка на носител на платен 
промет со МТ103 или МТ202. 
По исклучок на ставот 1 од 
оваа потточка, надоместокот за 
водење сметка врз основа на 
долговен промет остварен од 
сметка на носител на платен 
промет со МТ103 или МТ202 
изнесува: 
- за меѓубанкарско тргување на 
пазарот на депозити со рочност 
преку ноќ; 
- за пласирање средства во рас-
положливи депозити преку ноќ 
кај Народната банка; 
- за тргување со хартии од вред-
ност (дефинитивни и репо-тран-
сакции) на пазарите преку шал-
тер помеѓу пазарните учесници, 
со исклучок на трансакциите пов-
рзани со монетарните инструмен-
ти на Народната банка. 

 0,006 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,002% 
 
 
0,0005% 
 
 
0% 
 

 Наплатата се врши на почето-
кот на секој месец за претход-
ниот месец. 

  

19.2 За долговен промет остварен 
од сметка на носител на платен 
промет со МТ204. 
По исклучок на ставот 1 од 
оваа потточка, за долговен про-
мет остварен од сметка на но-
сител на платен промет со 
МТ204 за тргување со хартии 
од вредност (дефинитивни и 
репо-трансакции) на пазарите 
преку шалтер помеѓу пазарни-
те учесници, со исклучок на 
трансакциите поврзани со мо-
нетарните инструменти на На-
родната банка. 
Наплатата се врши на почето-
кот на секој месец за претход-
ниот месец.“ 

 0,032 % 
 
 
 
0% 
 

 
По потточката 20.3 се додаваат три нови потточки 

20.4, 20.5 и 20.6 коишто гласат: 
 

„20.4 Издавање копии од известува-
њата за  евидентирана кредит-
на работа или други документи 
поднесени за евиденција на 
кредитни работи со странство, 
на барање на известувачот или 
на една од договорните страни   

 50 денари 
по стра-
ница, но 
не помал-
ку од 500 
денари по 
барање 

20.5 Издавање копии од известува-
њата за упис на евиденциската 
сметка или други доставени 
документи, на барање на извес-
тувачот  
  

 50 денари 
по стра-
ница, но 
не помал-
ку од 500 
денари по 
барање 

20.6 Изготвување и доставување до-
полнителни податоци, со содржи-
на и детаљност различни од пода-
тоците коишто се достапни јавно, 
врз основа на барање поднесено 
до Народната банка     

 Во завис-
ност од 
работните 
часови, од 
1.000 до 
5.000 де-
нари“ 

      2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 април 2015 година.  
 

 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-1/2015 на Народната банка на 
26 март 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1929. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14 ), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Близнаци“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 
(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Близнаци“, изработени од сребро Ag925, со те-
жина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 
19,43 г, во овална форма со димензии 35 х 45 мм, поли-
рани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато трка-
лезно стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-
жан грбот на Република Македонија. По должината на 
периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 
на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 
Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 
(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 
прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 
денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-
вање „2015“ и  ознаката „Ag925“. 

- на реверсот, на левата страна е претставена слика 
на близнаци кои во рацете држат дел од Млечниот Пат. 
На десната страна на реверсот е вметнато тркалезно ко-
балтно стакленце на кое е насликано соѕвездието на хо-
роскопскиот знак „Близнаци“. 

На долниот дел е претставен симболот на хороскоп-
скиот знак „Близнаци“ и името на овој знак на латин-
ски јазик. Целата композиција е опкружена со графич-
ки украс, по должината на периметарот. 

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ја косата 
на близнаците, симболот на хороскопскиот знак „Близ-
наци“ и ѕвездите на Млечниот Пат) се насликани со злато. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
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од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-6/2015 на Народната банка на 
26 март 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1930. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 
 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за ко-

лекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со 
име „Близнаци“, со белезите утврдени во Одлуката за из-
давање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-
15/III-6/2015 од 26 март 2015 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 49/15). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара 
за колекционерски цели О бр.02-15/III-7/2015 од 26 
март 2015 година во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-7/2015 на Народната банка на 
26 март 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

1931. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14 ), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА 
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, 

содржината и продажната цена за територијата на Репуб-
лика Македонија на кованата пара за колекционерски це-
ли од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Рак“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 
(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Рак“, изработени од сребро Ag925, со тежина на 
среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, во 
овална форма со димензии 35 х 45 мм, полирани со 24-
каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стак-
ленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-
жан грбот на Република Македонија. По должината на 
периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 
на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 
Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 
(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 
прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 
денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-
вање „2015“ и  ознаката „Ag925“. 

- на реверсот, на левата страна е претставена слика 
на рак. На десната страна на реверсот е вметнато трка-
лезно кобалтно стакленце на кое е насликано соѕвезди-
ето на хороскопскиот знак „Рак“. 

На долниот дел е претставен симболот на хороскоп-
скиот знак „Рак“ отпечатен на школка и името на овој 
знак на латински јазик. Целата композиција е опкруже-
на со украс кој се состои од школки и алги, по должи-
ната на периметарот. 

Одредени елементи на релјефот (дел од телото на 
ракот, симболот на хороскопскиот знак „Рак“, некои 
школки и алги) се насликани со злато. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-8/2015 на Народната банка на 
26 март 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 49                                                                                 27 март 2015 
 

 
1932. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за изда-

вање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со 

име „Рак“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/III-

8/2015 од 26 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/15). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавување-

то на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/III-9/2015 од 26 март 2015 

година во „Службен весник на Република Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

                                                                                             Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/III-9/2015                                                                                               на Народната банка на 

26 март 2015 година                                                                                                Република Македонија, 

Скопје                                                                                                 Димитар Богов, с.р. 
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