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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1382. 

Врз основа на член 54-б став (7) од Законот за без-
бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
БАРАЊАТА ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ОЗ-
НАЧУВАЊЕТО НА ЗБОГАТЕНАТА ХРАНА, ОД-
НОСНО НА ХРАНАТА НА КОЈА И СЕ ДОДАДЕ-
НИ ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ, ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ 
СО ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЗБОГАТЕНАТА ХРАНА, 
КАКО И КОЛИЧЕСТВОТО, ФОРМАТА И ВИДОТ 
НА ВИТАМИНИ И  МИНЕРАЛИ  КОИ МОЖАТ ДА 

СЕ ДОДАВААТ НА ХРАНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за посебните барања за безбедност  и  барањата  за  
составот  и  начинот  на  означувањето  на збогатената  
храна,  односно  на  храната  на  која  и  се  додадени  
витамини  и  минерали, дополнителни  задолжителни  
информации  поврзани  со  особеностите  на  збогате-
ната храна, како и количеството,  формата  и  видот  на  
витамини  и  минерали  кои  можат да  се  додаваат  на  
храната, бр. 02-755/1 од 21.2.2018 година и бр. 22-
1803/2 од 27.2.2018 година. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-2903/1 Претседател на Владата 

17 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1383. 

Врз основа на член 7 од Законот за основање на 
Македонската академска истражувачка мрежа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 124/2010, 
47/2011 и 41/2014) и член 97 од Законот за општа уп-
равна постапка („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.124/2015), Владата на Република Македо-
нија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МА-
КЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА  

МРЕЖА 
 
1. Во решението за именување членови на Управ-

ниот одбор на Македонската академска истражувачка 
мрежа бр.24-7953/1 од 28 ноември 2017 година се врши 
исправка така што во точка 1 алинеја 5 од решението 
наместо зборовите: „доц. д-р Агрон Мемети“ треба да 
стои „ доц. д-р Агон Мемети“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

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

 
Бр. 24-4081/2     Заменик на претседателот 

20 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

1384. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за обука и 

испит за директор на основно училиште, средно учи-
лиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет 
за доживотно учење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15 и 30/16), минис-
терот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ДИРЕКТОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржина-
та на уверението за положен испит за директор на основно 
училиште, средно училиште и ученички дом  и за директор 
на отворен граѓански универзитет за доживотно учење. 

 
Член 2 

Уверението за положен испит за директор на основ-
но училиште, средно училиште и ученички дом  се пе-
чати на бела хартија во А-4 формат. 

Образецот на Уверението за положен испит за ди-
ректор на основно училиште, средно училиште и уче-
нички дом е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на 
овој правилник. 

Образецот на Уверението за положен испит за дирек-
тор на основно училиште, средно училиште и ученички 
дом ги содржи следниве податоци: грб на Република Ма-
кедонија, назив „Република Македонија ДРЖАВЕН ИС-
ПИТЕН ЦЕНТАР“, називот на уверението „Уверение за 
положен испит за директор на основно училиште, средно 
училиште и ученички дом”, име, татково име и презиме 
на лицето, датум и место на раѓање на лицето кое го поло-
жило испитот за директор на основно училиште, средно 
училиште и ученички дом, ден на полагање на испитот, 
деловоден број, место за потпис на претседателот на Ис-
питната комисија и место за потпис и печат на директо-
рот/заменик на директорот на Државниот испитен центар. 

 
Член 3 

Уверението за положен испит за директор на отво-
рен граѓански универзитет за доживотно учење се пе-
чати на бела хартија во А-4 формат. 

Образецот на Уверението за положен испит за директор 
на отворен граѓански универзитет за доживотно учење е 
даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на Уверението за положен испит за дирек-
тор на отворен граѓански универзитет за доживотно 
учење ги содржи следниве податоци: грб на Република 
Македонија, назив “Република Македонија ДРЖАВЕН 
ИСПИТЕН ЦЕНТАР”, називот на уверението „Уверение 
за положен испит за директор на отворен граѓански уни-
верзитет за доживотно учење”, име, татково име и прези-
ме на лицето, датум и место на раѓање на лицето кое го 
положило испитот за директор на отворен граѓански уни-
верзитет за доживотно учење, ден на полагање на испи-
тот, деловоден број, место за потпис на претседателот на 
Испитната комисија и место за потпис и печат на директо-
рот/заменик на директорот на Државниот испитен центар. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржина-
та на уверението за положен испит за директор („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 231/15). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 20-4938/1 Министер за образование 

17 април 2018 година и наука, 
Скопје Рената Дескоска, с.р. 
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