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2749. 

Врз основа на член 170-з став 2 од Законот за воз-
духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.10.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИНЦИПИТЕ ПО КОИ СЕ ВОДИ ИСТРАЖУ-
ВАЊЕТО НА НЕСРЕЌИ, СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕН-
ТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ НА ЦИВИЛНИ И 
ДРЖАВНИ ВОЗДУХОПЛОВИ КАКО И НАЧИНОТ 

НА НИВНО ПРИЈАВУВАЊЕ (∗) 
 

I.  Општи одредби 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат принципите по кои 

се води истражувањето на несреќи, сериозни инциден-
ти, инциденти и настани на цивилни и државни возду-
хоплови како и начинот на нивно пријавување. 

 
Член 2 

(1) Истражувањето на несреќи, сериозни инциденти 
и/или инциденти се спроведува заради утврдување на 
заклучоци и предлагање на безбедносни препораки со 
цел зголемување на безбедноста во воздушниот соо-
браќај и спречување на идни  несреќи, сериозни инци-
денти и/или инциденти, а не за утврдување на вина или 
одговорност. 

(2) Пријавувањето на настани е со цел да се утврдат 
причините за да се спречи настанувањето на несреќи и 
инциденти, а не утврдување на вина или одговорност. 

 
Дефиниции 

 
Член 3 

(1) Одредени изрази  употребени во оваа уредба го 
имаат следното значење: 

1. „Безбедносни препораки“ се мерки предложени 
од Комитетот за истрага што ја спроведува техничката 
истрага, кои се темелат на информациите добиени од 
истражувањето со цел спречување на несреќи и инци-
денти;  

2. „Главен истражител“ е овластено лице, врз ос-
нова на неговите квалификации, што е одговорно за 
организирање, спроведување и контролирање на 
истрагата;  
                                                                 
(∗) Со оваа уредба се врши усогласување со: 

1. Директивата 94/56/ЕЗ од 21 ноември 1994 година за воспоста-
вување на фундаментални принципи по кои се води истражува-
њето на несреќи и инциденти во цивилното воздухопловство 
(31994L0056) и 
2. Директивата 2003/42/ЕЗ од 13 јуни 2003 година за пријавува-
ње на настани во цивилното воздухопловство (32003L0042). 

3. „Дезидентификација“ е одстранување на лични-
те податоци од извештајот, во врска со лицето што го 
поднело извештајот и техничките детали што можат да 
водат до идентитетот на тоа лице, или на трети страни, 
кои се споменати во информациите; 

4. „Инцидент“ е настан, што се разликува од не-
среќа, поврзан со операциите на воздухопловот што 
влијае или може да влијае на безбедноста на операции-
те на воздухопловот;  

5. „Истрага“ е процес спроведен за спречување на 
несреќа или инцидент што вклучува собирање и анали-
за на информации, извлекување заклучоци, вклучувај-
ќи одредување на причината (причините), а доколку е 
соодветно, давање на безбедносни препораки;  

6. „Настан“ е оперативен прекин, дефект, грешка 
или друга нерегуларна околност што влијаела или мо-
жела да влијае врз безбедноста на летот и која не ре-
зултирала со несреќа или сериозен инцидент, во пона-
тамошниот текст „несреќа или сериозен инцидент“, ка-
ко што е дефинирано во член 3 (а) и (и) од Директивата 
94/56/ЕЗ; 

7.  „Несреќа” е настан поврзан со работата на воз-
духоплов кој се случува во периодот кога било кое ли-
це се качува во воздухопловот со намера да лета па се 
до времето кога сите овие лица се симнале, во кој пери-
од: 

а) некое лице е смртно или сериозно повредено ка-
ко резултат на: 

- неговиот престој во воздухопловот, или 
- директен контакт со кој било дел од воздухопло-

вот, вклучувајќи ги и деловите кои се откачиле од ави-
онот, или 

- директно изложување на издувниот млаз на мото-
рите, 

освен кога повредите се од вообичаени причини, се 
самонанесени или се нанесени од страна на други лица, 
или кога повредите се нанесени на „слепи патници“ 
кои се кријат вон зоните кои вообичаено им стојат на 
располагање на патниците и екипажот; или 

б)  воздухопловот претрпува оштетување или стру-
ктурно уништување кое: 

- неповолно влијае врз цврстината на конструкција-
та, перформансите или карактеристиките на летањето 
на воздухопловот, и 

- нормално би барало голема поправка (ремонт) или 
замена на оштетениот составен дел, 

освен за дефект или оштетување на моторите, кога 
оштетувањето е ограничено на моторот, неговите за-
штитни обвивки (капотажи) или додатоци; или за 
оштетување кое е ограничено на елисите, врвовите на 
крилјата, антените, гумите на тркалата, кочниците, ае-
родинамичната оплата на моторот, малите вдлабнатини 
или дупки на обвивката на воздухопловот; или 

в) воздухопловот исчезнува или е целосно недоста-
пен. 

8. „Причини“ се активности, пропусти, настани 
или услови или комбинирање на истите што доведува-
ат до несреќа или инцидент;  
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9. „Сериозен инцидент“ е инцидент што вклучува 
околности што покажуваат дека за малку ќе се  случела 
несреќа (листа со примери за сериозни инциденти мо-
же да се најде во Анексот на Директивата на Советот 
94/56/ЕЗ од 21 ноември 1994 година за утврдување на 
основните принципи за водење на истрага при несреќи 
и инциденти во цивилното воздухопловство);  

10.  „Сериозна  повреда“ е повреда што е нанесена 
на лице во несреќа и која: 

а) бара хоспитализирање повеќе од 48 часа, седум 
дена почнувајќи од датумот на нанесување на повреда-
та; или 

б) резултира со скршеница на коска (освен мали 
скршеници на прсти, прсти на нозете, носот); или 

в) вклучува гребаница што може да предизвика 
обилно крварење, повреда на нерв, мускул или тетива; 
или 

г) вклучува повреда на некој внатрешен орган; или 
д) вклучува изгореници од втор или трет степен или 

изгореници што зафаќаат повеќе од 5% од телото; или 
ѓ) вклучува изложување на заразни супстанци или 

штетно зрачење;  
11. „Смртна повреда“ е повреда што е нанесена на 

лице во несреќа и што резултира со негова/нејзина 
смрт во рок од 30 дена од денот на несреќата  

12. „Уред за снимање на лет (flight recorder)“ е би-
ло каков вид на уред за снимање вграден во воздухоп-
лов, што служи за олеснување на истрагата при несре-
ќа/инцидент; и 

 (2) Останатите изрази кои се користат во оваа 
уредба го имаат истото значeње како што е дефинира-
но во Законот за воздухопловство и во прифатените 
меѓународни стандарди. 

 
 

II. Пријавување на настани на цивилни  
воздухоплови 

 
Член 4 

Пријавувањето на настани во воздушниот сообраќај 
придонесува кон подобрување на воздухопловната без-
бедност, осигурувајќи дека релевантни информации за 
безбедноста се пријавени, собрани, складирани, зашти-
тени  и дистрибуирани. 

 
Член 5 

Одредбите од овој дел од уредбата се применуваат 
за настани кои доколку не се превенираат, можат да 
претставуваат опасност за воздухопловот, патниците и 
членовите на екипажот или за друго лице.  

 
Член 6 

(1) Настаните кои задолжително се пријавуваат се 
дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба. 
Настаните се пријавуваат при вршење на функциите на 
следните лица:  

а) превозникот или водачот на воздухоплов со тур-
бински мотори или воздухоплов за јавен превоз над кој 
Агенцијата за цивилно воздухопловство спроведува 
надзор; 

б) лице што извршува работи поврзани со градба, 
производство, одржување или модификација на возду-
хоплов со турбински мотори или воздухоплов за јавен 
превоз или воздухопловен уред/опрема над кој Агенци-
јата за цивилно воздухопловство спроведува надзор; 

в) контролор на летање или лице за информирање 
во лет;  

г) лице кое го потпишува прегледот на уверенијата 
за одржување или за пуштање во употреба на возду-
хоплов со турбински мотори или воздухоплов за јавен 
превоз или која било опрема или дел од истиот, под 
надзор на Агенцијата за цивилно воздухопловство; 

д)лице што врши функција поврзана со инсталаци-
ја, модификација, одржување, поправка, преглед, про-
верка на лет и инспекција на средствата за воздухоп-
ловна навигација; 

ѓ) лице кое врши функција поврзана со опслужува-
ње на воздухоплови на земја, вклучувајќи снабдување 
со гориво, сервисирање, подготовка на листата на оп-
товарување, утовар, одмрзнување и влечење на возду-
хоплов на аеродром и 

е) управител на аеродром. 
(2) Лицата од став (1) под а), б) и в) на овој член  

исто така ги пријавуваат настаните во цивилното воз-
духопловство во однос на сите други воздухоплови и 
поврзани операции. 

(3) Покрај лицата од став (1) на овој член, било кое 
лице кое учествувало или има сознанија за некој на-
стан може доброволно да го пријави тој настан, на на-
чин пропишан со овој дел од уредбата. 

 
Член 7 

(1) Настаните од Прилог 1 на оваа уредба се прија-
вуваат во писмена форма до Комитетот за истрага и до 
Агенцијата за цивилно воздухопловство, во рок од 72 
часа од моментот кога е случен настанот, како и во 
субјектите на воздухопловната индустија кои учеству-
вале или каде се случиле тие настани. 

(2) Добиените информации од став (1) на овој член 
Комитетот за истрага и Агенцијата за цивилно возду-
хопловство ги внесуваат во своите бази на податоци. 

(3) Комитетот за истрага ги подготвува обрасците и 
упатствата за задолжителното пријавување на настани 
од став (1) на овој член и ги објавува на начин вообича-
ен во воздухопловството и на својата интернет страни-
ца. Системот за пријавување на настани треба да биде 
овозможен во пишана  и во електронска форма соглас-
но барањата на Европската комисија и Eurocontrol.     

(4) Субјектите на воздухопловната индустрија вос-
поставуваат систем за пријавување и проценка на на-
стани како дел од нивниот Систем за управување со 
безбедноста. Давателот на услуги на воздухопловна на-
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вигација воспоставува систем за пријавување и процен-
ка на настани согласно документот Safety Regulatory 
Requirement 2 – Reporting and Assessment of Safety 
Occurrences in ATM на  Eurocontrol и соодветни упат-
ства (Guidance Documents). 

 
Член 8 

(1) По исклучок од член 7 на оваа уредба, секој кој 
има сознание за воздухопловна несреќа и/или сериозен 
инцидент во воздушниот простор над територијата на 
Република Македонија или на територијата на Репуб-
лика Македонија може да се јави и на: 

а) полиција (телефонски број: 192), 
б) Центар за управување со кризи (телефонски број:  

195) или 
в) надлежната контрола на летање на најблискиот 

аеродром во Република Македонија.  
(2) Надлежниот субјект од став (1) на овој член кој 

го примил известувањето за воздухопловна несреќа 
и/или сериозен инцидент ги известува другите субјекти 
од став (1) на овој член. 

(3) Врз основа на добиените информации субјектот 
од став (1) на овој член веднаш го известува: 

- Комитетот за истрага; 
- Министерството за надворешни работи, доколку 

странски воздухоплов е вклучен во несреќата и/или се-
риозниот инцидент; 

- соодветното министерство, доколку државен воз-
духоплов е вклучен во несреќата и/или сериозниот ин-
цидент. 

 
Член 9 

(1) Комитетот за истрага учествува во размената на 
информации од значење за безбедноста кои се склади-
рани во базата на податоци и ги прави достапни за ов-
ластените органи на други земји и на Европската Ко-
мисија. 

(2) Базата на податоци треба да биде компатибилна 
со софтверот што се користи за ракување со информа-
ции, согласно став (4) од овој член. 

(3) Комитетот за истрага односно Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство кога добива пријава за настан 
ја внесува истата во базата на податоци и го известува, 
кога е потребно, надлежниот орган на земјата каде на-
станот се случил, каде е регистриран воздухопловот, 
каде е произведен воздухопловот и/или каде е сертифи-
циран операторот.  

(4) Комитетот за истрага односно Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство за водење на своите бази на по-
датоци може да користат специјален софтвер, развиен 
од страна на Европската Комисија и/или било кој друг 
субјект за целите на оваа уредба.  

 
Член 10 

(1) Агенцијата за цивилно воздухопловство и Коми-
тетот за истрага со цел извлекување на безбедносни по-
уки од претходно пријавените настани, имаат пристап 
до информациите за настаните собрани и разменети во 
согласност со оваа уредба.  

(2) Агенцијата за цивилно воздухопловство на сво-
јата веб страна објавува најмалку еднаш годишно прег-
лед на безбедноста, кој содржи информации за видови-
те на настани собрани од националниот систем за за-
должително пријавување на настани, со цел за да ја ин-
формираат јавноста за нивото на безбедноста во цивил-
ното воздухопловство. 

(3) Агенцијата за цивилно воздухопловство, може 
да објавува и дезидентификувани извештаи. 

(4) Доколку информациите се од класифициран ка-
рактер, со нив се постапува согласно прописите за  кла-
сифицирани информации. 

 
Член 11 

(1) Агенцијата за цивилно воздухопловство и Коми-
тетот за истрага согласно прописите за заштита на лич-
ните податоци, ги превземаат неопходните мерки за да 
обезбедат соодветна доверливоста на информациите 
добиени согласно член 9 став (1) и член 10 став (1) на 
оваа уредба. Тие треба да ги користат овие информа-
ции само за целите на оваа уредба, освен во случаите 
кога надлежните институции ќе утврдат дека нивното 
доставување нема да има негативно меѓународно или 
домашно влијание врз понатамошната истрага.     

(2) Без разлика на видот или класификацијата на на-
станот и несреќата или сериозниот инцидент, имиња и 
адреси на лица не се зачувуваат во базата на податоци. 

(3) Агенцијата за цивилно воздухопловство не тре-
ба да покрене постапки во однос на прекршувања на 
прописите за воздухопловство сторени без умисла и од 
невнимание за кои дознала само затоа што биле прија-
вени според системот за задолжително пријавување, 
освен во случаи на груба небрежност. 

(4) Вработените кои пријавуваат настани не подле-
жат на предрасуда од нивниот работодавец. 

(5) Активностите од став (1) и став (2) од овој член 
треба да се спроведуваат согласно прописите на Зако-
нот за слободен пристап до информации од јавен кара-
ктер.  

(6) Заштита на информациите од системите за соби-
рање и процесирање на безбедносни информации се вр-
ши согласно упатствата дадени во Анекс 13 на ICAO.   

 
Член 12 

(1) Покрај системот на задолжително пријавување 
на настани воспоставен согласно членови 6 и 7 на оваа 
уредба, Агенцијата за цивилно воздухопловство воспо-
ставува систем на доброволно пријавување на настани 
со цел собирање и анализирање на информации за 
утврдени недостатоци во воздухопловството, за кои не 
се бара да се пријават во рамките на системот на задол-
жително пријавување, но за кои лицето кое ја поднело 
пријавата смета дека претставуваат актуелна или по-
тенцијална опасност.  
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(2) Агенцијата за цивилно воздухопловство ги под-
готвува Обрасците и упатствата за доброволното прија-
вување на настани од став (1) на овој член и ги објаву-
ва на начин вообичаен во воздухопловството и на сво-
јата интернет страница. 

(3) Агенцијата за цивилно воздухопловство: 
- го утврдува начинот за дезидентификација на до-

броволно поднесените пријави од системот од став (1) 
на овој член и 

- осигурува дека релевантните дезидентификувани 
безбедносни информации што произлегуваат од анали-
зата на доброволно  поднесените пријави се чуваат и 
им се достапни на сите страни, за да се користат за по-
добрување на безбедноста во воздухопловството, а не 
за утврдување на вина. 

 
Член 13 

(1) Доставувањето на информации за настани во ци-
вилното воздухопловство до заинтересираните страни се 
врши согласно Регулатива (ЕЗ) бр. 1330/2007 на Коми-
сијата од 24 септември 2007 год. за воспоставување на 
правила за ширење на информации до заинтересирани 
страни за настаните во цивилното воздухопловство на-
ведени во член 7(2) од Директивата 2003/42/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот, превземена со Ане-
ксот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на 
Европската заедничка воздухопловна област („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 27/2007 и 98/2009) 
која се прифаќа и директно се применува. 

(2) Интегрирањето на информациите за настани во 
цивилното воздухопловство се врши согласно Регула-
тива (ЕЗ) бр. 1321/2007 на Комисијата од 12 ноември 
2007 година за утврдување правила што спроведуваат 
вклучување на информации за настани во цивилното 
воздухопловство, разменети во согласност со Директи-
вата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Сове-
тот, во централниот депозитор, превземена со Анексот 
1 од Мултилатералната спогодба за основање на 
Европската заедничка воздухопловна област („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.27/2007 и 
98/2009) која се прифаќа и директно се применува. 

 
III. Истражување на несреќи, сериозни инциденти, 
инциденти и настани на цивилни воздухоплови 
 

Член 14 
Истражување на несреќи, сериозни инциденти, ин-

циденти и настани на цивилни воздухоплови кои се 
случиле на територијата на Република Македонија се 
врши согласно одредбите на овој дел на уредбата, а ако 
на територијата на друга земја воздухоплов кој е реги-
стриран во Република Македонија претрпи несреќа, се-
риозен инцидент, истражувањето на таа несреќа однос-
но сериозен инцидент се спроведува согласно одредби-
те од овој дел на уредбата, ако другата земја не спрове-
де истражување. 

Член 15 
(1) Секоја несреќа или сериозен инцидент е пред-

мет на истрага. 
(2) Истражувањето на несреќи, сериозни инциден-

ти, инциденти се спроведува согласно Чикашката кон-
венција и прифатените меѓународни стандарди пропи-
шани во Анекс 13 (Annex 13, Aircraft Accident and 
Incident Investigation) на ICAO. 

(3) Техничка истрага на несреќите и сериозните ин-
циденти во кои учествувале цивилни воздухоплови или 
падобрани, кои задолжително се пријавуваат согласно 
членови 6 и 7 на оваа уредба, ја спроведува Комитетот 
за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инци-
денти (во натамошниот текст: Комитет за истрага), а на 
инцидентите и настаните кои доброволно се пријавува-
ат согласно член 12 на оваа уредба, ја спроведува Аген-
цијата за цивилно воздухопловство. 

(4) Независно од истрагата што се спроведува од 
Комитетот за истрага и Агенцијата за цивилно возду-
хопловство, субјектите на воздухопловната индустрија 
кои учествувале во некој сериозен инцидент, инцидент 
или друг настан  го истражуваат истиот и резултатите 
ги доставуваат до Комитетот за истрага или Агенцијата 
за цивилно воздухопловство согласно член 165 од За-
конот за воздухопловство. 

 (5) Одделни работи во врска со истражување на не-
среќа или сериозен инцидент покрај истражителите мо-
же да вршат и други стручни лица од Листата на возду-
хопловни стручњаци или од странство, согласно член 
170-а став (2) од Законот за воздухопловство..  

 (6) Воздухопловен инспектор и лице кое ја одобру-
ва пловидбеноста на воздухоплови неможе да биде 
именувано за вршење на работи од став (3) на овој 
член. 

(7) Ако несреќата или сериозниот инцидент на 
странски или домашен цивилен воздухоплов се случи 
во аеродромската зона, во работата на Комитетот за 
истрага учествува и претставник од операторот на ае-
родромот. 

(8) Со Деловникот за работа на Комитетот за истра-
га поблиску се дефинира организацијата и начинот на 
извршување на работите од негова надлежност, специ-
фичните надлежности на претседателот и неговите чле-
нови, формата, содржината и начинот на издавање, од-
земање и користење на легитимациите на истражители-
те, политиката за задолжителен тренинг на истражите-
лите, начинот на изготвување на тренинг програма, 
тренинг планови, и на водење на досиеја за завршениот 
тренинг, политика на соработката со судските и 
истражните органи, Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство и други домашни или странски органи и ин-
ституции, како и другите потребни внатрешни проце-
дури и политики. 
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(9) Комитетот за истрага склучува договор со над-
лежните судски и истражни органи за соработка при 
спроведување на истражувањето на несреќите со цел 
олеснување на координацијата при истражните актив-
ности и одржување на сепарацијата при извршување на 
двата вида на истраги. 

 
Член 16 

(1) Главна задача на Комитетот за истрага е да ги 
истражува и анализира несреќите и сериозните инциден-
ти со цел утврдување на фактите и околностите под кои 
се случиле и да предлага мерки за нивно спречување. 

(2) Средствата и опремата потребна за истражување 
на несреќи и сериозни инциденти согласно Анекс 13 
(Aircraft Accident and Incident Investigation),  Doc. 6920 
- AN/855/4 (Manual of Aircraft Accident Investigation) и 
Doc. 9756 - AN/965 (Manual of Aircraft Accident and 
Incident Investigation. Part IV: Reporting) на ICAO се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 17 

(1) Комитетот за истрага врши превентивни актив-
ности со цел намалување на бројот и последиците од 
воздухопловните несреќи, сериозни инциденти и/или 
инциденти, како и намалување на ризиците во возду-
хопловството во согласност со Doc. 9422-AN/923 
(Accident Prevention Manual)  на ICAO. 

(2) Превентивните активности од став (1) на овој 
член се состојат од: 

- проучување на методи за спречување на воздухоп-
ловни несреќи, сериозни инциденти и инциденти, зе-
мајќи ги во предвид природата на настаните, човечкиот 
фактор и меѓучовечките односи во воздухопловството; 

- активности во меѓународна размена на информа-
ции во врска со воздухопловни несреќи, сериозни ин-
циденти и инциденти, проценка на ризикот во возду-
хопловството и подготовка на безбедносни препораки 
до потребниот степен, сите со намера за намалување на 
воздухопловни несреќи, сериозни инциденти и инци-
денти; 

- следење на безбедноста преку статистички пода-
тоци во однос на воздухопловни несреќи, сериозни ин-
циденти и инциденти и изработка на безбедносни пре-
пораки во случај на намалување на нивото на безбед-
ност во воздушниот сообраќај и 

- професионални консултантски услуги во поставу-
вање и одржување на системот за осигурување безбед-
ност во воздушниот сообраќај. 

 
Член 18 

(1) Комитетот за истрага може да побара или да им да-
де помош на институции од/до другите земји или регио-
нални организации за истрага на несреќи која опфаќа: 

(а) опрема, средства и опрема за:  
- техничка истрага на остатоци и воздухопловна 

опрема и други елементи важни за истрагата,   

- проценка на информациите од уредот за снимање 
на лет и 

- компјутерско складирање и проценка на подато-
ците за воздухопловната несреќа.  

(б)  стручна/техничка помош за извршување на спе-
цифични задачи, но само кога истрагата е отворена по 
голема несреќа.  

 (2) Обезбедувањето на регионална поддршка и со-
работка при спроведување на истражните дејствија Ко-
митетот за истрага го врши согласно член 26 од Чика-
шката конвенција и нејзиниот Анекс 13 како и на До-
кументот на ECAC (“Code of Conduct on cooperation in 
the field of civil aviation accident/incident investigation”). 

 
Член 19 

(1) Комитетот за истрага известува за несреќи и/или 
сериозни инциденти кои се случиле во Република Ма-
кедонија, во случаите за сериозните инциденти наведе-
ни во Прилог 2 кој е составен дел од оваа уредба. 

(2) Известувањето за воздухопловна несреќа и/или 
сериозен инцидент се испраќа согласно Attachment B 
од Анекс 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) 
на ICAO. 

(3) Известување од став (2) на овој член се доставу-
ва и до странските истражни органи наведени во 
Doc.9756 - AN/965 (Manual of Aircraft Accident and 
Incident Investigation. Part IV: Reporting) на ICAO. 

(4) Ако несреќата и/или сериозениот инцидент било 
како е поврзана со друга земја или меѓународна орга-
низација чиј член е и Република Македонија за тоа се 
известува и Министерството за надворешни работи на 
Република Македонија и Владата на Република Маке-
донија.  

(5) Формата и содржината на известувањето се дадени 
во Анекс 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) и 
Doc. 9756 - AN/965 (Manual of Aircraft Accident and 
Incident Investigation. Part IV: Reporting) на ICAO. 

(6) Известувањето треба да се испрати без непо-
требно задржување, со користење на вообичаени кому-
никациски средства во цивилното воздухопловство (те-
лефон, факс, AFTN, SITA, итн) и/или дипломатска по-
шта. Известувањето ги содржи најмалку информациите 
определени во Анекс 13 (Aircraft Accident and Incident 
Investigation) на ICAO. Известувањето испратено до 
ICAO користи индикатори наведени во Doc.8585 
(Indicators of Aircraft Operators, Aviation Authorities and 
Services)  на ICAO. 

(7) Известувањата се напишани на едноставен јазик 
и се подготвени на еден од службените јазици на ICAO 
земајќи го во предвид јазикот на примачот.  

 
Член 20 

(1) Комитетот за истрага го потврдува приемот на 
известувањето за несреќа и/или сериозниот инцидент 
добиено од земјата каде настанала несреќата и/или се-
риозниот инцидент, а во кој бил вклучен македонски 
воздухоплов. 
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(2) Комитетот за истрага, што е можно побрзо ги 
испраќа до земјата каде настанала несреќата и/или се-
риозниот инцидент сите релевантни информации во 
врска со: 

- воздухопловот, 
- воздухопловниот персонал, 
- друг персонал и 
- патници, 
вклучени во несреќата и/или сериозниот инцидент. 
(3) Комитетот за истрага, што е можно побрзо, ги 

испраќа до земјата каде настанала несреќата и/или се-
риозниот инцидент сите детали во врска со превозот на 
опасни материи со воздухоплов вклучени во несреќата 
и/или сериозниот инцидент, ако такви материи биле 
вклучени во несреќата и/или сериозниот инцидент. 

 
Член 21 

(1) Ако истражувањето на воздухопловната несреќа 
и/или сериозен инцидент започне, известување се пра-
ќа, што е можно побрзо, до: 

- земјата каде е регистриран воздухопловот, 
- земјата на операторот на воздухопловот, 
- земјата на производителот на воздухопловот,  
- земјата на дизајн на воздухопловот и 
- ICAO (воздухоплови со MTWO > 2250 килогра-

ми). 
(2) Известувањето од став (1) на овој член вклучува 

информации во однос на составот на Комитетот за 
истрага и ангажираните лица согласно член 170-а ста-
вови (2) и (3) од Законот за воздухопловство и член 15 
ставови (5) и (7) од оваа уредба. 

 
Член 22 

(1) Логистичка поддршка на Комитетот за истрага 
во поглед на лица, опрема, пари и средства се обезбе-
дува во рок од три часа по поднесување на барање на 
претседателот на Комитетот за истрага или главниот 
истражител.  

(2) Логистичка поддршка вклучува најмалку: 
- комуникациски врски заедно со комуникациска 

опрема; 
- потребните средства и начини за плаќање за опе-

ративни потреби на Комитетот за истрага и плаќање за 
услуги потребни за извршување на истрагата; 

- обезбедување на простории за работа на Комите-
тот за истрага и простории за чување на остатоците од 
воздухопловот; 

- средства за превоз и услуги за превоз на остатоци 
од воздухоплов и 

- средства за превоз и услуги за превоз на истражи-
телите, ангажирните лица од член 170-а ставови (2) и 
(3) од Законот за воздухопловство и член 15 ставови 
(5) и (7) на оваа уредба. 

Член 23 
За секоја истрага на несреќа или сериозен инци-

дент, Комитетот за истрага за помалку комплицирани 
случаи подготвува нацрт извештај во форма што е со-
одветно во однос на видот на несреќата или сериозен 
инцидент, во согласност со Анекс 13 (Aircraft Accident 
and Incident Investigation) и Doc.9156-AN/900 
(Accident/Incident Reporting Manual) на ICAO. 

 
Член 24 

Извештаи на воздухопловни несреќи или сериозни 
инциденти се: 

1. Прелиминарен извештај, кој Комитетот за истра-
га го изготвува доколку истрагата не е завршена во рок 
од 30 дена од датумот на несреќата или сериозниот ин-
цидент; 

2. Привремен извештај, кој Комитетот за истрага го 
изготвува по утврдување на фактите и 

3. Финалeн извештај, кој Комитетот за истрага го 
изготвува во период од 12 месеци сметано од денот на  
несреќата или сериозниот инцидент, освен кога поради 
објективни околности истражувањето може да трае и 
подолго. Детални упатства за изготвување на финални-
от извештај се дадени во ICAO Doc. 9756 Manual of 
Aircraft Accident and Incident Investigation. 

 
Член 25 

(1) По завршувањето на истражувањето на несреќа-
та или сериозниот инцидент Комитетот за истрага 
изработува финален извештај за несреќата и сериозни-
от инцидент, во форма која одговара на видот и сериоз-
носта на несреќата или сериозниот инцидент. Во фи-
налниот извештај се наведува исклучиво целта на 
истрагата во однос на член 2 од оваа уредба, и содржи 
предлог безбедносни препораки. 

(2) Доколку, некој од истражителите не се согласу-
ва со другите членови на Комитетот за истрага во вр-
ска со донесените заклучоци или одредени делови од 
финалниот извештај, има право на издвоено мислење, 
и треба во писмена форма да ги образложи сите факти 
и причини на кои го заснова неговото мислење, а кое 
претставува составен дел на финалниот извештај. 

(3) Пред завршувањето на финалниот извештај за 
несреќата или сериозниот инцидент, Комитетот за 
истрага испраќа предлог на финалниот извештај до 
операторот на воздухопловот, екипажот на воздухоп-
ловот, производителот на воздухопловот и неговите со-
ставни делови, конструкторот на воздухопловот и дру-
ги правни и физички лица кои се вклучени во несреќа-
та или сериозниот инцидент. 

(4) Правните и физичките лица од став (3) на овој 
член даваат мислење и коментари на предлог финални-
от извештај на Комитетот за истрага во рок од 60 дена 
од приемот на предлог финалниот извештај. Мислења-
та и коментарите добиени во рамките на утврдениот 
временски рок не се земаат во предвид во финалниот 
извештај и се приложуваат како анекс на финалниот 
извештај. 



14 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 137 - Стр. 9 

(5) Претседателот и членовите на Комитетот за 
истрага го потпишуваат финалниот извештај, а претсе-
дателот на Комитетот со свој потпис ја парафира секоја 
страница на тој извештај. 

(6) Финалниот извештај за несреќата или сериозни-
от инцидент е јавен документ и Комитетот за истрага 
го објавува на својата веб страница што е можно по-
скоро, но не покасно од 12 месеци сметано од денот на 
несреќата или сериозниот инцидент. Финалниот изве-
штај се испраќа до: 

- Министерството за транспорт и врски; 
- Агенцијата за цивилно воздухопловство; 
- Соодветното инволвирано министерство; 
- земјата на регистрација на воздухопловот; 
- земјата на операторот на воздухопловот; 
- земјата на градба на воздухопловот; 
- земјата на производство на воздухопловот; 
- земјата што има граѓани загинати или сериозно 

повредени во воздухопловната несреќа; 
- земјата која учествувала во истрагата или обезбе-

дила корисни информации или значајни олеснувања 
или експерти; 

- Меѓународната организација за цивилно возду-
хопловство (ICAO) за воздухоплов со MTOW> 2.250 
килограми; 

- Европската конференција за цивилно воздухоп-
ловство (ECAC) и 

- Европската комисија. 
(7) По исклучок на одредбите од став (6) на овој 

член, ако во несреќата или сериозниот инцидент е 
вклучен цивилен воздухоплов со MTOW од 2,250 до 
5,700 килограми, до ICAO се доставува финалниот из-
вештај во скратена форма. 

(8) Комитетот за истрага го доставува финалниот 
извештај до јавниот обвинител, Министерството за 
внатрешни работи и засегнатите друштва за осигурува-
ње во случај на сомнение дека е сторено кривично дело 
или на нивно барање. 

(9) Со финалниот извештај се гарантира доверливо-
ста на информациите. 

(10) Надлежните тела, правни и физички лица на 
кои им е доставен финалниот извештај со предлог на 
безбедносни мерки за спречување на идни сериозни 
инциденти и/или несреќи должни се за превземените 
мерки да ја известат Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

(11) Безбедносната препорака во никој случај не 
смее да создаде претпоставка за вина или одговорност 
за несреќа или сериозен инцидент. 

(12) Агенцијата за цивилно воздухопловство ја сле-
ди имплементацијата на предложените безбедносни 
мерки врз основа на писмени извештаи од надлежните 
субјекти за реализација на имплементацијата на пред-
ложените безбедносни мерки. 

Член 26 
(1) Комитетот за истрага подготвува и испраќа без-

бедносни препораки до Агенцијата за цивилно возду-
хопловство и/или други заинтересирани страни. 

(2) Агенцијата за цивилно воздухопловство и/или 
други заинтересирани страни професионално ги анали-
зираат безбедносните препораки од став (1) на овој 
член и донесуваат соодветни мерки за што го инфор-
мираат Комитетот за истрага за усвоените мерки, нај-
доцна во рок од 30 дена сметано од денот на донесува-
њето на мерките. 

(3) Надлежните органи/институции, кои  добиваат 
безбедносни препораки од странски истражни орга-
ни/институции се должни да ги испратат до Агенцијата 
за цивилно воздухопловство без непотребно одлагање, 
која ќе превземе мерки во  согласност со прописите од 
областа на воздухопловството. 

(4) Агенцијата за цивилно воздухопловство изго-
твува внатрешна процедура за информирање на стран-
ските истражни органи/институции, кои испратиле на 
Република Македонија безбедносни препораки, за пре-
вентивните мерки кои се превземени или за причините 
зашто такви мерки не се превземени. 

 
Член 27 

Статистиката за несреќи и/или сериозни инциденти 
Комитетот за истрага ја води во согласност со 
Doc.9060-AT/723/4 (Manual on the ICAO Statistic 
Programme) на ICAO како и во согласност со меѓуна-
родните договори кои се обврзувачки за Република 
Македонија.  

  
Член 28 

По завршувањето на истрагата, настаните кои ја за-
грозуваат безбедноста, сериозните инциденти и несре-
ќите се класифицираат согласно документот Safety 
Regulatory Requirement 2 – Reporting and Assessment of 
Safety Occurrences in ATM и сите негови упатства 
(Guidance Documents) на Eurocontrol. 

 
Член 29 

(1) Агенцијата за цивилно воздухопловство осигу-
рува дека сите соодветни безбедносни податоци се со-
брани и доставени до Eurocontrol во годишниот изве-
штај во однос на индикаторите за нивото на безбед-
ност, кој е во согласност со барањата на ESSAR 2 во 
Анекс Б. 

(2) Комитетот за истрага доставува до ICAO годи-
шен извештај за несреќите или сериозните инциденти на 
цивилни воздухоплови со MTOW > 2,250 килограми. 

 
IV. Истражување и пријавување на несреќи, сериозни 
инциденти, инциденти и настани на државни возду-

хоплови 
 

Член 30 
(1) Секоја несреќа, сериозен инцидент, инцидент и 

настан на државен воздухоплов е предмет на истрага. 
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(2) Истражувањето на несреќи, сериозни инциден-
ти, инциденти на државните воздухоплови или падо-
брани го врши комисија именувана од страна на ми-
нистерот за одбрана за воените воздухоплови, мини-
стерот за внатрешни работи за полициските воздухоп-
лови  и министерот за финансии за царинските возду-
хоплови. 

(3) Комисијата за вршење на истрага на несреќи, се-
риозни инциденти, инциденти е независна и самостојна 
во својата работа. 

 
Член 31 

Техничката истрага на несреќите и сериозните ин-
циденти во кои учествувале цивилни и државни возду-
хоплови или падобрани ја спроведува Комитетот за 
истрага во кој учествува и претставник од соодветното 
министерство корисник на државен воздухоплов. 

 
 

Член 32 
Секоја несреќа, сериозен инцидент, инцидент и на-

стан на државен воздухоплов или падобран треба да 
биде сериозно испитан и анализиран заради утврдува-
ње на фактите и околностите под кои се случил и прев-
земање на соодветни мерки за спречување на други не-
среќи, сериозни инциденти или инциденти. 

 
Член 33 

Несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани 
на државни воздухоплови или падобрани кои се случи-
ле на територија на друга држава, се испитуваат во сог-
ласност со меѓународни прописи и/или меѓународен 
договор. 

 
Член 34 

При истражувањето на несреќа, сериозен инцидент 
или инцидент на државен воздухоплов или падобран 
треба да се почитуваат следните основни начела: 

- со истражувањето на несреќа, сериозен инцидент 
или инцидент на државен воздухоплов или падобран 
треба да се откријат стварните, непосредни и посредни 
причини за несреќата, сериозниот инцидент и/или на-
станот, со што се овозможува реална основа за извле-
кување на заклучоци и предлагање на безбедносни пре-
пораки со цел зголемување на безбедноста на воздуш-
ниот сообраќај и спречување на идни несреќи и/или 
инциденти и настани; 

- истражувањето на несреќа, сериозен инцидент или 
инцидент на државен воздухоплов или падобран мора 
да биде крајно совесно, непристрасно, методично и 
стручно, со сестрано познавање на воздухопловно тех-
ничкото обезбедување, правилата, упатствата, услови-
те и начинот на употреба на воздухопловите како и од-
лично познавање на воздухопловот; 

- истражувањето мора да биде брзо и ефикасно (не 
површно) за да не се изгубат материјалните траги за 
причините за несреќата и да не избледат сеќавањата и 
впечатоците на очевидците на несреќата и да се превзе-
мат превентивни мерки; 

- правилно истражување на несреќите исклучува 
можност за донесување на предвремени и необразло-
жени заклучоци и бара истражувањето да се врши се 
до завршните заклучоци. 

 
Член 35 

Истрагите  се состојат  од следните постапки: 
- утврдување на сите околности под кои се случила 

несреќа, сериозен инцидент, инцидент или настан на 
државен воздухоплов или падобран; 

- утврдување на последиците по животот на здравје-
то на екипажот и другите лица, степенот на оштетување 
на воздухопловот и настаната штета на трети лица; 

- анализа и заклучок за причините за настанувањето 
на несреќата, сериозниот инцидент, инцидентот или 
настанот на државен воздухоплов или падобран и 

- предлагање на мерки за спречување на нови слич-
ни несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани. 

 
Член 36 

Постапката и начинот на пријавувањето и истражу-
вањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и 
настани на воените воздухоплови како и формата и со-
држината на образецот за пријавување е дадена во 
Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба. 

 
V. Преодни и завршни одредби 

 
Член 37 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да се применува Правилникот за начинот 
на испитување на несреќи на воздухопловите („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 66/87) и престанува да важи 
Правилникот за испитување на загрозувањето на без-
бедноста на воздухопловите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.41/2003). 

 
Член 38 

Одредбите од оваа уредба кои се однесуваат на фи-
нансирањето на Комитетот за истрага ќе се применува-
ат сметано од 01.01.2012 година. 

 
Член 39 

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

 
         Бр. 51-5305/1              Заменик на претседателот 
5 октомври 2010 година         на Владата на Република 
            Скопје                              Македонија, 
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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14 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 137 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 137 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 октомври 2010 
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14 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 137 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 137 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 октомври 2010 
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14 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 137 - Стр. 89 

2750. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија" број 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија" број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата, одржана на 12.10.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИ-
НА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПА-
ТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1) 

 
Член 1 

Во Одлуката за започнување постапка за доделува-
ње концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-
стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија  (Пакет 1) бр. 19-5661/1 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10 и 94/10) во 
член 6 ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за спроведу-
вање на постапката ќе изнесува најмногу 635 дена од 
денот на објавувањето на јавниот повик за доставување 
барања за учество во постапката во „Службен весник 
на Република Македонија", при што:", а алинејата 2 се 
менува и гласи: 

- рокот за избор на способни кандидати е 180 дена 
од истекот на рокот за поднесување барања за учество 
во постапката. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-4008/3             Заменик на претседателот 
12 октомври 2010 година   на Владата на Република 
           Скопје                              Македонија,  
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2751. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија" број 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10) и член 11 став 1 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на Република Маке-
донија" број 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата, одржана на 12.10.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИ-
НА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПА-
ТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 2) 

 
Член 1 

Во Одлуката за започнување постапка за доделува-
ње концесија за вршење на работите на изградба, ре-
конструкција, одржување, наплата на патарина и кори-

стење на дел од државните патишта во Република Ма-
кедонија  (Пакет 2) бр.19-5661/2 од 6.11.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
134/09, 153/09, 21/10, 42/10, 59/10, 66/10 и 94/10) во 
член 6 ставот 2 се менува и гласи: „Рокот за спроведу-
вање на постапката ќе изнесува најмногу 635 дена од 
денот на објавувањето на јавниот повик за доставување 
барања за учество во постапката во „Службен весник 
на Република Македонија", при што:", а алинејата 2 се 
менува и гласи: 

- рокот за избор на способни кандидати е 180 дена 
од истекот на рокот за поднесување барања за учество 
во постапката. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-4008/4             Заменик на претседателот 
12 октомври 2010 година   на Владата на Република 
           Скопје                              Македонија,  
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2752. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со ствари на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.10. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР 
НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ 
И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ НАМЕНСКА САЛА 

„БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Друштвото за изградба, упра-

вување и издавање на повеќе наменска сала „Борис 
Трајковски” ДООЕЛ Скопје, му се дава на  користе-
ње  недвижна ствар-паркиралиште, со површина од 
3851 м2 што се наоѓа  на КП 566/17 КО Карпош, за-
пишана во ИЛ бр.4917, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва без надомест. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 51-5886/1                  Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2753. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 10 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 
88/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.10.2010 година, донесе    

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЦЕЛОС-
НО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ КОИ НЕ СЕ 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за целосно здравствено осигуру-

вање и здравствена заштита на граѓаните кои не се 
здравствено осигурани во Република Македонија за 
2010 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.20/2010 и 67/2010), во делот ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОГРАМАТА во воведната реченица износот 
„144.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
„129.000.000,00 денари“. 

2. Во табелата во точката 1.1. износот „144.000.000,00“ 
се заменува со износот „129.000.000,00“.  

3. Во точката 1.3. износот „36.000.000,00 денари“ се 
заменува со износот „51.000.000,00 денари“.  

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

 
  Бр. 51-5963/1                  Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

2754. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 и член 32 

став 4 точка 3-а од Законот за здравствената заштита 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 
46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 05/07, 77/0, 
67/09 и 88/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.10.2010 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА 
ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за рана детекција на малигни за-

болувања во Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.20/10 
и 113/10) во делот ,,ПРОГРАМА ЗА РАНО ОТКРИВА-
ЊЕ, ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА РА-
КОТ НА ДОЈКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ВКЛУЧУВАЈЌИ И ПИЛОТ СКРИНИНГ ВО ЧЕТИРИ 
ОПШТИНИ ВО 2010“, точка 2 “ Пилот скрининг на ра-
кот на дојката во четири општини (Струмица, Велес, 
Струга и Вевчани) во поднасловот Временска рамка 
зборовите: „01.03.2010 – 30.11.2010“ се заменуваат со 
зборовите: “01.11.2010 – 31.12.2010“. 

2. Во точка 4 „Изведување на медиумска кампања 
на ракот на дојка“ во табелата 3. ,,Финансиски средства 
за реализација на скрининг на ракот на дојката„ изно-
сот “3.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
“3.425.547,00 денари“, а износот “5.000.000,00 денари “ 
се заменува со износот “5.425.547,00 денари “. 

3. Во Табелата 4. “Потребни финансиски ресурси за 
Програмата за рана детекција на малигни заболувања 
во Република Македонија“ износот “5.000.000,00 дена-
ри“ се заменува со износот “5.425.547,00 денари “, а из-
носот “15.000.000,00 денари “ се заменува со износот 
“15.425.547,00 денари “. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр.51-5964/1                    Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

2755. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 
88/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.10.2010 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУ-
ВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Програма за лекување на ретки болести во Ре-

публика Македонија  за 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 61/10 и 67/10), во ДЕ-
ЛОТ I ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА, во ставот 1 износот „69.400.000,00 де-
нари“, се заменува со износот „94.400.000,00 денари“.  

2. Во табелата „Активност“ во точката 2 износот 
„36.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
„51.000.000,00 денари“, а во ред “ВКУПНО“,  износот 
„69.400.000,00 денари“ се заменува со износот 
„94.400.000,00 денари“.   

3. Во ДЕЛОТ II ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА, во ставот 1 износот „69.400.000,00 денари“ се 
заменува со износот „94.400.000,00 денари“, износот 
„8.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
„18.000.000,00 денари“, а износот „36.000.000,00 дена-
ри“ се заменува со износот „51.000.000,00 денари“.  

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 Бр.51-5965/1                    Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 32 став 4 точка 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на РМ” бр. 

38/91, 46/93, 55/95, 10/04 и 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08,67/09), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.10.2010 година ја донесе, следната  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА  
НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 

 
Во Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2010 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/10, 81/10) во глава I ,,Континуирана имунизација“ табелата 
„КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА“ се заменува со нова табела која гласи: 

Во глава III „Потребни финансиски средства за реализација на програмата“ табелите: 
III-1 ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА и III-2 ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ 

ИНДИКАЦИИ се заменувааат со нови табели кои  гласат: 

 

2756. 
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Во делот IV „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ првиот пасус во пасусот 1 износот ,,375.000.000,00“ 
се заменува со износот ,,266.793.253,00“. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр.51-5962/1                           Заменик на претседателот  

5 октомври 2010 година                               на Владата на Република   
             Скопје                           Македонија, 

    д-р Васко Наумовски, с.р.
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Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2010 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИТЕ КОИ 
СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА, ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ЗА ТРАНСПЛАНТИРАНИ 
БОЛНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ, ИНСУЛИН, ХОРМОН ЗА РАСТ И ЛЕКУ-

ВАЊЕ НА БОЛНИ ОД ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Во Програмата за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на 

лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на 
болни од хемофилија во Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 20/10, 62/10 и 129/10), во Делот „Мерки и активности“, во точката 1. Болни со хронична бубрежна 
инсуфициенција и нивно третирање со дијализа, табелата се менува и гласи: 

2757. 
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Програмата ќе се финансира согласно Буџетот на Република Македонија за 2010 година, наменети за оваа 
програма во висина од 82.000.000,00 денари, од кои 57.870.000,00 денари за набавка на инсулин од страна на 
јавните здравствени установи и набавка на потрошен материјал за инсулински пумпи, 9.440.180,00 денари за 
неизмирени обврски за 2009 година, 11.000.000,00 денари за дијализа за 20 странски државјани кои се 
опфатени со Спогодбата со Република Албанија, 3.637.620,00 денари за партиципација за осигурени лица и 
52.200,00 денари за секундарна и терцијарна превенција на хемофилијата.  

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

   Бр.51-5966/1                                         Заменик на претседателот 
5 октомври 2010 година                              на Владата на Република 

      Скопје                                      Македонија,  
    д-р Васко Наумовски, с.р. 

______________ 
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Врз основа на член 32 став 4 точка 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 05/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.10.2010 година, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Во Програмата за  превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2010 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.7/10 и 94/10), во делот „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ПРОГРАМАТА“ табелата се заменува со нова табела која гласи: 

 
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на програмските активности за 2010 година потребни се следните средства: 

2758. 
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По табелата, во пасусите 1 и 5, износот „52.000.000,00“ се заменува со износот „57.000.000,00“. 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
   Бр.51-5967/1                                             Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година                               на Владата на Република 
     Скопје                             Македонија,  

       д-р Васко Наумовски, с.р. 
______________ 
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2759. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.10.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA 
ИГРA НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ  

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за спортски обложувалници и 
игри на среќа, трговија и услуги „Златна Копачка– 
Еден“ ДОО Скопје, за време од  3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши делов-
ната просторија што се наоѓа на улица „Пиринска“ 
бр.32 Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 51-5971/1                  Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

2760. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.10.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-2571/1 ОД 9.06.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ АПЕКС МК  ДOO СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-2571/1 од 9.06.2009 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
АПЕКС МК Доо Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот: „20“ се заменува со бројот: „25“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 51-5588/1                  Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                              Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

2761. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.10.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-2526/1 ОД 13.05.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-2526/1 од 13.05.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за туризам, угостителст-
во и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 2 зборовите: ул. „Џон Кенеди“ бр. 2 во 
Скопје“ се заменуваат со зборовите: ул. „Кузман Јоси-
фовски Питу“ бб во Кичево. 
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2. Во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот „15“. 
3. Ова изменување на лиценца се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија”. 
 
  Бр. 51-5673/1                  Заменик на претседателот 

5 октомври 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                           Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2762. 
Врз основа на член 52 став 11 од Законот за извр-

шување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10 и 
88/10), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД РАБО-
ТАТА НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ИЗВРШИТЕЛИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње надзор над работата на Комората на извршители на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Комо-
рата) и извршителите од страна на Министерството за 
правда. 

 
Член 2 

Надзор над работењето на извршителите односно 
Комората се врши од страна на овластени лица за вр-
шење надзор од Mинистерството за правда (во ната-
мошниот текст: овластени лица).  

 
Член 3 

Редовниот надзор над работата на извршителите 
односно Комората се врши по месечен план за надзор 
кој содржи листа на извршители над чија работа се вр-
ши надзор во текот на месецот.  

      
Член 4 

Вонредниот надзор над работата на извршителите 
односно Комората се врши по службена должност врз 
основа на сознанија за нестручно и несовесно работење 
на извршителите односно Комората добиени од држав-
ни органи, правни и физички лица како и по барање на 
претседателот на судот, по месечниот план за надзор 
од член 3 од овој правилник.  

  
Член 5 

При добивање на сознанија од државни органи, 
правни и физички лица за нестручно и несовесно рабо-
тење на извршителите односно Комората, од страна на 
Министерството за правда се бара одговор од изврши-
телот односно Комората, за чија работа се однесуваат 
сознанијата, со цел да се утврди потребата за вршење 
на надзорот. 

Извршителот односно Комората најдоцна до седум 
дена од денот на приемот на барањето од Министерс-
твото за правда се изјаснува писмено и приложува до-
кази во поткрепа на својот одговор. 

По добиените сознанија за кои извршителот однос-
но Комората писмено се изјасниле, овластените лица 
вршат вонреден надзор доколку оценат дека извршите-
лот односно Комората ја повредиле службената долж-
ност. 

Ако во периодот од став 1 на овој член извршите-
лот односно Комората не достави одговор, во секој 
случај овластените лица вршат надзор над нивното ра-
ботење.  

 
Член 6 

При постапувањето по добиени сознанија од член 5 
од овој правилник, од страна на Министерството за 
правда може да се побара мислење од друг надлежен 
орган, доколку се оцени дека од произнесувањето на 
органот се утврди потребата за вршење на надзор. 

 
Член 7 

Овластените лица за вршење на надзор писмено 
или телефонски го известуваат извршителот односно 
претседателот на Комората за денот, часот и видот на 
надзорот. 

 
Член 8 

Пред отпочнување со надзор овластените лица му 
врачуваат на извршителот односно претседателот на 
Комората овластување за вршење на надзор. 

При вршење на надзорот, по барање на овластените 
лица извршителот или претседателот на Комората пра-
ви електронска копија или фотокопија од прегледаните 
списи, книги и евиденцијата кои ги води извршителот 
односно Комората. 

По барање на овластените лица кои го вршат надзо-
рот, извршителот или претседателот на Комората до-
ставува  дополнителни копии од документите кои ги 
поседува доколку овластените лица сметаат дека се по-
требни за изготвување на извештајот за надзорот.  

По барање на овластените лица кои го вршат надзо-
рот, извршителот или овластеното лице од Комората 
како и нивните вработени даваат писмено или усно об-
јаснување во врска со прашања кои се однесуваат на 
надзорот. 

 
Член 9 

За извршениот надзор во присуство на извршителот 
односно претседателот на Комората, овластените лица 
составуваат записник кој содржи податоци за: видот на 
надзорот кој се врши; извршителот односно Комората 
кај кој се врши надзорот; ден и час на вршење на над-
зорот;  овластени лица кои го вршат надзорот; преземе-
ните службени дејствија; потписи на овластените лица 
и потпис и печат на извршителот односно потпис на 
претседателот на Комората и печат на Комората. 
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Примерок од записникот веднаш му се врачува на 
извршителот. 

 
Член 10 

Ако при вршењето на надзорот над работата на из-
вршителот, односно Комората овластените лица стек-
нат сознанија за повреди на прописите за чиј надзор е 
задолжен друг орган, за тоа  го известуваат органот. 

 
Член 11 

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

 
   Бр. 01-3412/5    

7 октомври 2010 година                      Министер,   
       Скопје                            Михајло Маневски, с.р. 

___________ 
                                                                              

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2763. 

Врз основа на член 49-г став 4 од Законот за царин-
ска управа („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09 и 
48/10), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-
СИНА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ 
УСЛУГИ И ПОЧЕТНАТА ВИСИНА НА ЗАКУП-
НИНАТА НА ДЕЛОВНИОТ И РЕКЛАМНИОТ ПРО-
СТОР НА ГРАНИЧНИТЕ  ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН  

СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во Правилникот за висина на надоместоците за из-

вршените услуги и почетната висина на закупнината на 
деловниот и рекламниот простор на граничните преми-
ни за патен сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/09 и 129/09), во член 2 ставот (3) 
воведната реченица се менува и гласи: 

„Почетната месечна закупнина за 1м² деловен про-
стор за вршење дејност: платен промет, царинско за-
стапување, осигурување на лица и возила, трговија на 
мало со храна и безалкохолни пијалоци на граничните 
премини за патен сообраќај изнесува:“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со  денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
  Бр.11-30673/1           Заменик претседател на Влада  

30 септември 2010 година    и министер за финансии, 
       Скопје                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2764. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), министерот за финансии 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ИСПИТОТ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР 
 

Член 1 
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за начинот за спроведување на испитот за осигури-
телен брокер („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 48/2002 и 77/2005). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 12-33820/1            Заменик претседател на Влада 

6 октомври 2010 година       и министер за финансии, 
      Скопје                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2765. 
Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за стопански ри-
болов на рибите од риболовното подрачје Дојранско 
Езеро бр. 51-3794/1 од 13 јули 2010 година („Службен 
весник на Република Мaкедонија” бр. 100/10), Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанст-
во објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО 

ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од  риболовното подрачје Дојранско Езеро за 
стопански риболов. 

Рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро 
се даваат на концесија за стопански риболов за период  
од шест години. 

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 
Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 
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- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо об-

разование од областа на природните науки (рибарство) 
или склучен договор за соработка со научна или обра-
зовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ НАЧИН НА ПЛА-

ЌАЊЕ 
 
Висината на надоместокот за концесија на рибите 

од риболовното подрачје Дојранско Езеро за изведува-
ње на стопанскиот риболов за шест години изнесува 
минимум 7.980.000,00 (седум милиони деветстотини и 
осумдесет илјади) денари или 1.333.000,00 (еден мили-
он триста и триесет илјади) денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на понуден надомест  
  за концесија            70 бодови, 
- седиште на правно лице        10 бодови, 
- број на вработени          10 бодови, 
- предлог план за инвестиции       10 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од страна на одговорно-
то лице на понудувачот.  

Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на риболовното подрачје Дојран-
ско Езеро. Кон понудата се доставува тековна состојба 

на понудувачот издадена од Централен регистар. По-
требната документација се доставува во оригинал или 
фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2766. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на Дојранско Езеро бр. 
51-3793/1 од 13 јули 2010 година („Службен весник на 
Република Мaкедонија” бр. 126/10) Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА  

ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на целиот брег на Дојранското Езеро со иск-
лучок на просторот околу мандрите наменети за сто-
пански риболов.  

Рибите од рекреативната зона на Дојранското Езеро 
се даваат на концесија за период  од шест години.  
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II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на Дојран-
ското Езеро издадено од единицата на локалната само-
управа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање  
  рекреативен  риболов         20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за Дојранското езеро. Кон понудата се 
доставува тековна состојба на понудувачот издадена од 
Централен регистар. Потребната документација се до-
ставува во оригинал или фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2767. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на Преспанско Езеро 
бр 51-3795/1 од 13 јули 2010 година („Службен весник 
на Република Мaкедонија” бр. 126/10) Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА 

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на целиот брег на Преспанското Езеро.  
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Рибите од рекреативната зона на Преспанското Езе-
ро се даваат на концесија за период  од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на Прес-
панското Езеро издадено од единицата на локалната са-
моуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот             30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
  риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 

V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за Преспанското Езеро. Кон понудата 
се доставува тековна состојба на понудувачот издадена 
од Централен регистар. Потребната документација се 
доставува во оригинал или фотокопија заверена на но-
тар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2768. 

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за стопански ри-
болов на рибите од риболовното подрачје Преспанско 
Езеро  бр. 51-3796/1 од 13 јули 2010 година („Службен 
весник на Република Мaкедонија” бр. 100/10), Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанст-
во објавува  
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ЈАВЕН  КОНКУРС  
ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО 

ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од  риболовното подрачје Преспанско Езеро 
за стопански риболов. 

Рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро 
се даваат на концесија за стопански риболов за период  
од шест години. 

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 
Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ НАЧИН НА ПЛА-

ЌАЊЕ 
 
Висината на надоместокот за концесија на рибите 

од риболовното подрачје Преспанско Езеро за изведу-
вање на стопанскиот риболов за шест години изнесува 
минимум 10.752.000,00 (десет милиони седумстотини 
педесет и две илјади) денари или 1.792.000,00 (еден 
милион седумстотини деведесет и две илјади) денари 
на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

- висина на понуден надомест  
  за концесија             70 бодови, 
- седиште на правно лице         10 бодови, 
- број на вработени           10 бодови, 
- предлог план за инвестиции        10 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од страна на одговорно-
то лице на понудувачот.  

Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на риболовното подрачје Преспан-
ско Езеро. Кон понудата се доставува тековна состојба 
на понудувачот издадена од Централен регистар. По-
требната документација се доставува во оригинал или 
фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
Јуриј Гагарин бр. 15 1000 Скопје или со предавање во 
архивата на министерството секој работен ден од 9,00 
до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви ознаки 
и/или податоци за субјектот кој конкурира. На предна-
та страна на пликот во горниот агол пишува “НЕ 
ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за давање 
на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има било ка-
кви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја содр-
жат потребната документацијанема да ги содржат бара-
ните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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2769. 
Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Тиквешко Езеро бр. 51-3789/1 од 13 јули 
2010 година („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 126/10) Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШ-
ТАЧКОТО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО 

ЕЗЕРО 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачкото езеро – акумулација Тиквешко 
Езеро.  

Рибите од рекреативната зона на вештачкото езеро 
– акумулација Тиквешко Езеро се даваат на концесија 
за период  од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Тиквешко Езеро издадено од 
единицата на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
   риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачкото езеро – акумулација Ти-
квешко Езеро. Кон понудата се доставува тековна со-
стојба на понудувачот издадена од Централен реги-
стар. 

Потребната документација се доставува во ориги-
нал или фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
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VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2770. 

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 07/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за стопански ри-
болов на рибите од риболовната зона на вештачкото 
езеро – акумулација Тиквешко Езеро бр 51-3790/1 од 
13 јули 2010 година („Службен весник на Република 
Мaкедонија” бр. 101/10), Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА СТО-
ПАНСКИ РИБОЛОВ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА 
НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО – АКУМУЛАЦИЈА  

ТИКВЕШКО ЕЗЕРО 
 

I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Тиквешко Езеро за стопански риболов. 

Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација се даваат на концесија за стопански рибо-
лов за период  од шест години. 

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 
Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарст-
во) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ НАЧИН НА ПЛА-

ЌАЊЕ 
 
Висината на надоместокот за концесија на рибите 

од риболовната зона на вештачкото езеро – акумулаци-
ја Тиквешко Езеро за изведување на стопанскиот рибо-
лов за шест години изнесува минимум 1.175.600,00 

(еден милион сто седумдесет и пет илјади и шестоти-
ни) денари или 195.960,00 (сто деведесет и пет илјади 
деветстотини и  шеесет) денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на понуден надомест  
  за концесија             70 бодови, 
- седиште на правно лице         10 бодови, 
- број на вработени           10 бодови, 
- предлог план за инвестиции        10 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од страна на одговорно-
то лице на понудувачот.  

Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на вештачкото езеро – акумулација 
Тиквешко Езеро. Кон понудата се доставува тековна 
состојба на понудувачот издадена од Централен реги-
стар. Потребната документација се доставува во ориги-
нал или фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
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содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2771. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Мантово бр. 51-3787/1 од 13 јули 2010 го-
дина („Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 
126/10) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШ-
ТАЧКОТО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО 

 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачкото езеро – акумулација Мантово.  

Рибите од рекреативната зона на вештачкото езеро 
– акумулација Мантово се даваат на концесија за пери-
од  од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 

 Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Мантово издадено од едини-
цата на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови           30 бодови, 
- седиште на субјектот         30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
  риболов             20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото         20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачкото езеро – акумулација 
Мантово. Кон понудата се доставува тековна состојба 
на понудувачот издадена од Централен регистар. По-
требната документација се доставува во оригинал или 
фотокопија заверена на нотар. 
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Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
Јуриј Гагарин бр. 15 1000 Скопје или со предавање во 
архивата на министерството секој работен ден од 9,00 
до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви ознаки 
и/или податоци за субјектот кој конкурира. На предна-
та страна на пликот во горниот агол пишува “НЕ 
ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за давање 
на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има било ка-
кви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја содр-
жат потребната документацијанема да ги содржат бара-
ните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2772. 

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 07/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за стопански ри-
болов на рибите од риболовната зона на вештачкото 
езеро – акумулација Мантово бр. 51-3788/1 од 13 јули 
2010 година („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 100/10), Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА СТО-
ПАНСКИ РИБОЛОВ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА 
ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО–АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО 

 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Мантово за стопански риболов. 

Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Мантово се даваат на концесија за стопан-
ски риболов за период  од шест години. 

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 
Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарст-
во) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ НАЧИН НА ПЛА-

ЌАЊЕ 
 
Висината на надоместокот за концесија на рибите 

од риболовната зона на вештачкото езеро – акумулаци-
ја Мантово за изведување на стопанскиот риболов за 
шест години изнесува минимум 888.000,00 (осумстоти-
ни осумдесет и осум илјади) денари или 148.000,00 (сто 
шетириесет и осум илјади) денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на понуден надомест  
  за концесија            70 бодови, 
- седиште на правно лице        10 бодови, 
- број на вработени          10 бодови, 
- предлог план за инвестиции       10 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од страна на одговорно-
то лице на понудувачот.  
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Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на вештачкото езеро – акумулација 
Мантово. Кон понудата се доставува тековна состојба 
на понудувачот издадена од Централен регистар. По-
требната документација се доставува во оригинал или 
фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2773. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Шпилје бр. 51-3792/1 од 13 јули 2010 го-
дина („Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 
126/10) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШ-
ТАЧКОТО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачкото езеро – акумулација Шпилје.  

Рибите од рекреативната зона на вештачкото езеро 
– акумулација Шпилје се даваат на концесија за период  
од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Шпилје издадено од единица-
та на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови           30 бодови, 
- седиште на субјектот         30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
  риболов                  20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото         20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
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V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачкото езеро – акумулација 
Шпилје. Кон понудата се доставува тековна состојба на 
понудувачот издадена од Централен регистар. Потреб-
ната документација се доставува во оригинал или фо-
токопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2774. 

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за стопански ри-
болов на рибите од риболовната зона на вештачкото 
езеро – акумулација Шпилје бр 51-3791/1 од 13 јули 
2010 година („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 101/10), Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство објавува  

ЈАВЕН  КОНКУРС  
ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА СТО-
ПАНСКИ РИБОЛОВ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА 
ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО – АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ 

 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Мантово за стопански риболов. 

Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Шпилје се даваат на концесија за стопан-
ски риболов за период  од шест години. 

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 
Право на поединeчно учество на конкурсот имаат 

домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат 
следните услови: 

- се регистрирани за дејност рибарство; 
- имаат вработено најмалку едно лице со високо 

образование од областа на природните науки (рибарс-
тво) или склучен договор за соработка со научна или 
образовна установа од областа на рибарството и 

- располагаат со минимум опрема потребна за вр-
шење риболов утврдена во риболовната основа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ НАЧИН НА ПЛА-

ЌАЊЕ 
 
Висината на надоместокот за концесија на рибите 

од риболовната зона на вештачкото езеро – акумулаци-
ја Шпилје за изведување на стопанскиот риболов за 
шест години изнесува минимум 1.821.600,00 (еден ми-
лион осумстотини дваесет и една илјада и шестотини)  
денари или 303.600,00 (триста три илјади и шестотини) 
денари на годишно ниво. 

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни ра-
ти од кои првата рата се плаќа со потпишување на до-
говорот. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 
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Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- висина на понуден надомест 
  за концесија             70 бодови, 
- седиште на правно лице         10 бодови, 
- број на вработени           10 бодови, 
- предлог план за инвестиции        10 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Владата на Република Македонија пре-
ку Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од страна на одговорно-
то лице на понудувачот.  

Заинтересираните правни лица кон понудата на 
овој конкурс треба да поднесат писмени докази за ис-
полнување на условите од точка 2 на овој конкурс, 
предлог  план за вршење стопански риболов и предлог 
план за инвестиции на вештачкото езеро – акумулација 
Шпилје. Кон понудата се доставува тековна состојба на 
понудувачот издадена од Централен регистар. 

Потребната документација се доставува во ориги-
нал или фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

  
октомври 2010 година                         Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

2775. 
Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Водоча бр. 51-3782/1 од 13 јули 2010 го-
дина („Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 
126/10) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШ-
ТАЧКОТО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА ВОДОЧА 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачкото езеро – акумулација Водоча.  

Рибите од рекреативната зона на вештачкото езеро 
– акумулација Водоча се даваат на концесија за период  
од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на на ве-
штачкото езеро – акумулација Водоча издадено од еди-
ницата на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 
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IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
  риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачкото езеро – акумулација Во-
доча. Кон понудата се доставува тековна состојба на 
понудувачот издадена од Централен регистар. Потреб-
ната документација се доставува во оригинал или фо-
токопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 

VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2776. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Калиманци бр. 51-3785/1 од 13 јули 2010 
година („Службен весник на Република Мaкедонија” 
бр. 126/10) Министерството за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШТАЧ-

КОТО ЕЗЕРО - АКУМУЛАЦИЈА КАЛИМАНЦИ 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачкото езеро – акумулација Калиман-
ци.  

Рибите од рекреативната зона на вештачкото езеро 
– акумулација Калиманци се даваат на концесија за 
период  од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
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- имаат позитивно мислење за организирање на ре-
креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Калиманци издадено од еди-
ницата на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање  
   рекреативен риболов          20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачкото езеро – акумулација Ка-
лиманци. Кон понудата се доставува тековна состојба 
на понудувачот издадена од Централен регистар. По-
требната документација се доставува во оригинал или 
фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доста-
вува во затворен плик преку пошта на адреса: Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со 

предавање во архивата на министерството секој ра-
ботен ден од 9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да 
има никакви ознаки и/или податоци за субјектот кој 
конкурира. На предната страна на пликот во горниот 
агол пишува “НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Ја-
вен конкус за давање на концесија на риби”. Пликоа-
та на кои ќе има било какви ознаки и/или податоци и 
понудите кои не ја содржат потребната документа-
цијанема да ги содржат бараните податоци на овој 
јавен конкурс, ќе се сметаат за некомплетни и нема 
да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2777. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачките езера – 
акумулациите Конче 1 и Конче 3 бр. 51-3786/1 од 13 ју-
ли 2010 година („Службен весник на Република Мaке-
донија” бр. 126/10), Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕШ-
ТАЧКИТЕ ЕЗЕРА-АКУМУЛАЦИИ КОНЧЕ 1 И 

КОНЧЕ 3 
 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачките езера – акумулациите Конче 1 
и Конче 3.  

Рибите од рекреативната зона на вештачките езера 
– акумулациите Конче 1 и Конче 3 се даваат на конце-
сија за период  од шест години.  
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II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
ките езера – акумулациите Конче 1 и Конче 3 издадено 
од единицата на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите 
на концесија ја спроведува комисија формирана од 
министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
  риболов              20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 

V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачките езера – акумулациите 
Конче 1 и Конче 3. Кон понудата се доставува тековна 
состојба на понудувачот издадена од Централен реги-
стар. Потребната документација се доставува во ориги-
нал или фотокопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2778. 

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 
аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Козјак бр. 51-3783/1 од 13 јули 2010 годи-
на („Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 
126/10) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува  
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ЈАВЕН  КОНКУРС  
ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕ-
ШТАЧКОТО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА КОЗЈАК 

 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачкото езеро – акумулација Козјак.  

Рибите од рекреативната зона на вештачкото езеро 
– акумулација Козјак се даваат на концесија за период  
од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Козјак издадено од единицата 
на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

 
IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови            30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање 
   рекреативен риболов          20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачкото езеро – акумулација Коз-
јак. Кон понудата се доставува тековна состојба на по-
нудувачот издадена од Централен регистар. Потребна-
та документација се доставува во оригинал или фото-
копија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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2779. 
Врз основа на член 42 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Мaкедо-
нија” бр. 7/08 и 67/10) и Одлуката за распишување на 
јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен 
риболов  на рекреативната зона на вештачкото езеро – 
акумулација Турија бр 51-3784/1 од 13 јули 2010 годи-
на („Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 
126/10) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува  

 
ЈАВЕН  КОНКУРС  

ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН 
РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА НА ВЕ-
ШТАЧКОТО ЕЗЕРО-АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА 

 
I. ПРЕДМЕТ 
 
Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона на вештачкото езеро – акумулација Турија.  

Рибите од рекреативната зона на вештачкото езеро 
– акумулација Турија се даваат на концесија за период  
од шест години.  

 
II. ПРАВО НА УЧЕСТВО  
 
Право на поединачно учество на конкурсот имаат 

риболовни здруженија  и вршители на туристичка деј-
ност регистрирани согласно со Законот за туристичка 
дејност кои ги исполнуваат следните општи услови: 

 
A. риболовни здруженија  
- имаат минимум 50 члена, 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар и 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар. 
  
Б. вршители на туристичка дејност 
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран ри-

бочувар, 
- имаат склучено договор за порибување со реги-

стриран репроцентар и 
- имаат позитивно мислење за организирање на ре-

креативниот риболов во рекреативната зона на вештач-
кото езеро – акумулација Турија издадено од единица-
та на локалната самоуправа. 

 
III. ВИСИНА НА НАДОМЕСТ  
 
Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен 

риболов во висина од 10% од цената на издадените 
дозволи. 

IV. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 
 
Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се 

спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно 
правно лице. 

Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на 
концесија ја спроведува комисија формирана од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата ја подготвува тендерската документа-
ција  во рок од седум дена од денот на објавување на 
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- број на членови                 30 бодови, 
- седиште на субјектот          30 бодови, 
- предлог план за организирање рекреативен  
  риболов                        20 бодови, 
- висина на вредноста на договорот за  
  порибување на езерото          20 бодови. 
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе 

биде содржан во тендерската документација. 
 
V. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Понудите заедно со потребната документација се 

доставуваат до Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Понудата се доставува во 
еден оригинален примерок заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот.  

Заинтересираните субјекти кон понудата на овој 
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполну-
вање на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог  
план за организирање изработен во согласност со рибо-
ловната основа за вештачкото езеро – акумулација Ту-
рија. Кон понудата се доставува тековна состојба на 
понудувачот издадена од Централен регистар. Потреб-
ната документација се доставува во оригинал или фо-
токопија заверена на нотар. 

Понудата со потребната документацијасе доставува 
во затворен плик преку пошта на адреса: Министерс-
тво за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15 1000 Скопје или со предавање 
во архивата на министерството секој работен ден од 
9,00 до 15,00 часот. Пликот  не смее да има никакви оз-
наки и/или податоци за субјектот кој конкурира. На 
предната страна на пликот во горниот агол пишува 
“НЕ ОТВОРАЈ”, а во средината “за Јавен конкус за да-
вање на концесија на риби”. Пликоата на кои ќе има 
било какви ознаки и/или податоци и понудите кои не ја 
содржат потребната документацијанема да ги содржат 
бараните податоци на овој јавен конкурс, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 
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Тендерската документација  може да се подигне во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

Тел. ++389 2 3 144 477 
 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
Крајниот рок за доставување на понудите со по-

требната документација е 52 дена од денот на објавува-
ње на јавниот конкурс вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето. Понудите кои нема да бидат доставени во 
предвидениот рок нема да бидат разгледувани. 

 
октомври 2010 година                          Министер, 
           Скопје                                 Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
2780. 

Врз основа на  член 50 став 5 од Законот за семен-
ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06 
и 89/08), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО НА 
СОРТАТА ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИС-
ТА, КАКО И НАЧИНОТ  И ПОСТАПКАТА ЗА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржи-
ната на барањето за продолжување на запишувањето на 
сортата во националната сортна листа, како и начинот  и 
постапката за продолжување на запишувањето. 

 
Член 2 

(1) Формата и содржината на барањето за продол-
жување на запишувањето на сортата во националната 
сортна листа е даден во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Продолжувањето на запишувањето на сортата 
во националната сортна листа се врши врз основа на 
барање за продолжување на  запишувањето на сортата 
во националната сортна листа (во Натамошниот текст: 
Барање), кое се поднесува до Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство-Управа за семе и 
саден материјал (во Натамошниот текст:Управа). 

(3) Барањето за продолжување на запишување на 
сортата во националната сортна листа се поднесува до 
Управата, во рок од 30 дена од денот на добивање на ре-
шението за призната и одобрена сорта за производство, 

како и извршените испитувања за различност, еднооб-
разност и стабилност на сортата од страна на Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

(4) Барањето се поднесува за секоја сорта посебно, 
во два примерока на Образецот даден во Прилогот.  

(5) Постапката од став (2) на овој член се примену-
ва и при барање за повлекување на веќе поднесеното 
барање. Во тој случај Управата ја исклучува сортата од 
понатамошна постапка за продолжување на запишува-
њето на сортата во националната сортна листа, по пла-
ќање на трошоците направени за проверка на сортата 
за  тековната година од страна на подносителот на при-
јавата, согласно Правилникот за висината на надоме-
стување на трошоците за испитување на вредноста за 
производство и употреба на сортата со сортни опити и 
висината на надомест за работата на Комисијата за на-
ционална сортна листа за земјоделски растенија. 

 
Член 3 

(1) Барањето го поднесува сопственикот, селекцио-
нерот одржувачот на сортата или од нив овластено ли-
це, до Упаравата, согласно член 50 став 1 од Законот за 
семе и саден материјал за земјоделски растенија. 

(2) Барањето за странска сорта се поднесува до 
Управата по доставување на соодветни документи за 
извршени DUS-тест и VCU-тест на сортата, издадени 
согласно Правилникот за постапките и методите за ис-
питување на различност, еднообразност и стабилност 
на сортата (DUS-тест) кај земјоделските растенија и 
Правилник за постапките и методите за  испитување на  
видови и сорти на земјоделски растенија  и видовите и 
сортите на земјоделските растенија за кои не е потреб-
но испитување на производна и употребна вредност 
(VCU-тест). 

 
Член  4 

Доколку се исполнети условите од член 37 став (1) 
од Законот за семенски и саден материјал за земјодел-
ски растенија, му се издава решение за продолжување 
на запишувањето на сортата во Националната сортна 
листа. 

 
Член 5 

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

 
     Бр.18-295/5 

28 септември 2010 година                     Министер, 
          Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2781. 

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 4 од Законот 
за научно-истражувачка дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), министе-
рот за образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ, СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ  

НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за финан-

сирање, создавање и усовршување на научно-истражу-
вачки кадри („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.82/09 и 28/10) во членот 4-а во ставот 1 во али-
нејата 2 зборот „запишан“ се заменува со зборот „при-
мен“. 

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите: “односно 
три години за студиите во траење од три години.“ 

Во ставот 4 зборот „запишан“ се заменува со зборот 
„примен“. 

 
Член 2 

Во членот 7 во ставот 4 зборот „запишан“ се заме-
нува со зборот „примен“. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 19-6772/3 

4 октомври 2010 година                        Министер, 
      Скопје                                 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2782. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА 

ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Организација-

та на работодавачи на Македонија (скратен назив 
ОРМ) на ниво на гранка, односно оддел во приватниот 
сектор во областа на производство на прехранбени 
производи и пијалаци, производство на тутунски про-
изводи, производство на текстил и текстилни произво-
ди, производство на кожа и предмети од кожа, произ-
водство на дрво и производи од  дрво, производство на 
целулоза, хартија и производи од хартија, издавачка 
дејност и печатење, производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати во друго место, снабдување 

со електрична енергија, гас и вода, финансиско посре-
дување, хотели и ресторани и производство на хемика-
лии, хемиски производи и вештачки и синтетички 
влакна, заради учество во колективно договарање на 
ниво на гранка, односно оддел. 

2. Репрезентативноста на здружението на работода-
вачи се утврдува за временски период од три години, 
од денот на донесувањето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Организацијата на работодавачи на Македонија 

(скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чу-
повски“ бр.13-Скопје, на ден 16.03.2010 година под бр. 
08-2226/1 до Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност (во натамошниот текст: Комисија), поднесе ба-
рање за утврдување на репрезентативност на здруже-
ние на работодавачи за територијата на Република Ма-
кедонија. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 1.09.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 213 став (3) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на здружение на ра-
ботодавачи за територијата на Република Македонија 
бр.08-2226/8 од 1.09.2010 година. 

Согласно приложените списоци на членовите на ра-
ботодавачите членки на Организацијата на работодава-
чи на Македонија, бројот на членови во областа на про-
изводство на прехранбени производи и пијалаци изне-
сува 6.845 односно 61,28%, производство на тутунски 
производи изнесува 2.288 односно 71,94%, производс-
тво на текстил и текстилни производи изнесува 15.464 
односно 41,74%, производство на кожа и предмети од 
кожа изнесува 4.645 односно 50,76%, производство на 
дрво и производи од дрво изнесува 372 односно 
12,96%, производство на целулоза, хартија и производи 
од хартија, издавачка дејност и печатење изнесува 729 
односно 23,73%,  производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати во друго место изнесува 310 од-
носно 10,88%, снабдување со електрична енергија, гас 
и вода изнесува 4.517 односно 73,38, финансиско по-
средување изнесува 2.024 односно 33,24%, хотели и ре-
сторани изнесува 2.662 односно 21,69% и производство 
на хемикалии, хемиски производи и вештачки и синте-
тички влакна изнесува 1.482 односно 78,41%,  со што е 
исполнет условот од член 213 став (3) од Законот за ра-
ботните односи, според кој работодавачите членки на 
здружението вработуваат најмалку 10% од вкупниот 
број на вработени на ниво на гранки, односно оддели. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2226/9 од 22.09.2010 година. 

 
Правна поука: Против ова решение може да се под-

несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                
2010 година                                     Министер, 
    Скопје                                     Џелал Бајрами, с.р. 
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2783. 
Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 
52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

хемија, неметали и метали на Македонија (скратен на-
зив „СХНМ“) на ниво на гранка, односно оддел во при-
ватниот сектор во областа на производство на хемика-
лии и хемиски производи и производство на производи 
од други нематални минерали. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Синдикат на хемија, неметали и метали на Македо-

нија, со седиште на ул. „12-Ударна бригада“ бр. 2, 
Скопје, на ден 17.03.2010 година под бр. 08-2278/1 до 
Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 
натамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утвр-
дување на репрезентативност на синдикат на ниво на 
гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 1.09.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, од-
носно оддел во приватниот сектор во областа на произ-
водство на хемикалии и хемиски производи и произ-
водство на производи од други нематални минерали, за-
ради учество во колективно договарање на ниво на гран-
ка, односно оддел бр. 08-2278/2 од 1.09.2010 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од Држав-
ниот завод за статистика на Република Македонија-Ста-
тистички преглед бр.2.4.9.09 (628) "Вработени и нето пла-
ти во Република Македонија во 2008 година" во приват-
ниот сектор во областа на производство на хемикалии и 
хемиски производи изнесува 1.890 вработени и произ-
водство на производи од други нематални минерали изне-
сува 2.848 односно вкупно вработени во овие дејности во 
приватниот сектор изнесува 4.738 вработени.  

Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Синдикат на хемија, неметали и метали на Македо-
нија изнесува 2.503 членови, односно 52,82 % од вкуп-
ниот број на вработени во гранката односно одделот во 
приватниот сектор во областа на производство на хе-
микалии и хемиски производи и производство на про-
изводи од други нематални минерали. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2278/3  од 22.09.2010 година. 

 
Правна поука: Против ова решение може да се под-

несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

                                
2010 година                                           Министер, 
    Скопје                                     Џелал Бајрами, с.р. 

____________ 
2784. 

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за ра-
ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 
и 52/10), министерот за труд и социјална политика на 
предлог на Комисијата за утврдување на репрезента-
тивност донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 
 
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на 

работниците од управата, правосудните органи и здру-
женијата на граѓани на Република Македонија (скратен 
назив „Синдикат на УПОЗ“) на ниво на гранка, однос-
но оддел во областа на општи државни (услужни) 
активности, општи регионални и локални (услужни) 
активности и судски и правосудни активности.  

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 
Република Македонија“). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Синдикат на работниците од управата, правосудни-

те органи и здруженијата на граѓани на Република Ма-
кедонија, со седиште на ул. „12-Ударна бригада“ бр.2, 
Скопје, на ден 18.03.2010 година под бр. 08-2309/1 до 
Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 
натамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утвр-
дување на репрезентативност на синдикат на ниво на 
гранка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 1.09.2010 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на општи државни (услужни) 
активности, општи регионални и локални (услужни) 
активности и судски и правосудни активности, заради 
учество во колективно договарање на ниво на гранка, 
односно оддел бр.08-2309/2 од 1.09.2010 година. 

Бројот на вработените согласно податоците од Др-
жавниот завод за статистика на Република Македонија-
Статистички преглед бр.2.4.9.09 (628) „Вработени и не-
то плати во Република Македонија во 2008 година“ во  
областа на судски и правосудни активности изнесува 
4.083 вработени, во областа на општи државни (услуж-
ни) активности изнесува 5.724 вработени а во областа 
на општи регионални и локални (услужни) активности 
изнесува 3.861 вработени.  
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Вкупниот број на членови кои плаќаат члeнарина 
во Синдикат на работниците од управата, правосудни-
те органи и здруженијата на граѓани на Република Ма-
кедонија кои плаќаат членарина, бројот на членовите 
на синдикатот во областа на судски и правосудни 
активности изнесува 1.335 вработени односно 32,7%, 
во областа на општи државни (услужни) активности и 
општи регионални и локални (услужни) активности из-
несува 3.068 вработени, односно 32 % од вкупниот број 
на вработени во гранката односно одделот. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр.08-2309/3  од 22.09.2010 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
2010 година                                          Министер, 
    Скопје                                     Џелал Бајрами, с.р. 

____________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2785. 

Врз основа на член 158 став 3, член 160 став 1 и 
член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија, на седницата одржана на ден 
3.09.2010 година донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај ЈАКА 80 АД 

Радовиш, друштво со посебни обврски за известување 
во смисла на член 158 став 3 и член 160 став 1 од Зако-
нот за хартии од вредност, заради ненавремено доста-
вување до Комисијата за хартии од вредност и ненавре-
мено објавување на ценовно чувствителна информаци-
ја во врска со заснован залог врз подвижен имот од прв 
ред, сопственост на заложниот должник ЈАКА 80 АД 
Радовиш кај заложниот доверител Министерство за 
финансии - Управа за јавни приходи, Дирекција за го-
леми даночни обврзници Скопје, објавена во „Службен 
весник на РМ“ бр.74 од 3.06.2010 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение, на друштво со посебни обврски за известување, 
му се изрекува мерка јавно обелоденување на инфор-
мациите за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова решение во „Службен весник на РМ” и на 
веб страната на Комисијата за хартии од вредност, по 
неговата конечност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

 
       Бр. УП 1-08-79       Комисијата за хартии од вредност 
6 септември 2010 година   на Република Македонија 

     Скопје                               Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2786. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на недвиж-

ности за катастарската општина Бутел - Општина Бутел. 
Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-

тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановениот 
катастар на недвижности од став 1 од ова решение, пре-
станува да се применува катастарот на земјиште за КО 
Бутел, востановен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 03-14421/2 

12 октомври 2010 година                    Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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