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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1066.
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09,
149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 12 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ
И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Со оваа одлука заради спречување на внесување и
ширење и можноста од заразување од Коронавирус
COVID-19, а со цел обезбедување заштита на здравјето
на населението на територијата на Република Северна
Македонија, се наредуваат следниве мерки:
1. Се забранува воспитно – образовниот процес и
одржување на настава во сите детски градинки, центри
за ран детски развој, дневни центри, основни и средни
училишта.
2. Се забранува одржување на наставата во високо
– образовни установи и јавните научни установи.
3. Да прекинат со работа ученичките и студентските домови, библиотеките, театрите, кино салите, музеите и детските игротеки.
4. Се забранува посета на сите вон училишни активности и други приватни активности кои децата ги
извршуваат вон наставата, (посета на воспитно – образовни активности, курсеви, дополнителни часови,
спортски тренинзи и сл.).
5. Се забранува одржување и собирање на масовни
собири и настани на отворен и затворен простор, секаков
вид на јавни и приватни собири, како и сите културни, информативни, спортски настани и манифестации, без оглед
на обемот и бројот на учесници, во јавни објекти и други
јавни места (кино сали, театри, музеи, библиотеки, спортски објекти, вежбални и детски игротеки).
6. Се затвораат сите спортски објекти, вежбални,
спортски сали каде што може да се одржуваат секаков
вид на собири и настани, без оглед на обемот и бројот
на учесници.
7. Се забранува одржување на сите спортски настани и натпреварувања пред присуство на гледачи (публика).
8. Се забранува користење од секаков тип на пливачки базени на територијата на Република Северна Македонија.
9. Се забранува работа на угостителските објекти,
кафетерии, барови, ресторани, клубови, казина, спортски обложувалници, од 18.00 часот до 7.00 часот наредниот ден и истите да работат со преполовен капацитет
за гости, односно да се задржи минимум неопходно
растојание од најмалку еден метар и половина до два
метри помеѓу луѓето кои престојуваат во овие објекти.
10. Се забранува за сите органи на државната управа, јавните претпријатија основани од државата, акционерските друштва во државна сопственост, агенции,
фондови, бироа, заводи, управи и сите останати држав-
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ни институции, а се укажува на единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија, јавните претпријатија и другите правни лица основани од
единиците на локалната самуправа, како и се препорачува на приватниот сектор, одржување на настани, патувања, собири, обуки, семинари, конференции и друг
тип на средби и да ги откажат истите.
11. Се забранува користење на годишни одмори,
платени и неплатени отсуства од сите вработени лица
во здравствениот сектор, а се прекинува специјализацијата на сите државни специјализанти и супспецијализанти вработени во Здравствен Дом Скопје и истите се враќаат на своите работни места во матичната установа.
12. Се забранува на економските оператори и производители од Република Северна Македонија, извоз на
медицинска опрема и медицински средства и материјали, потребни за справување со Коронавирус COVID19, освен за оние за кои е добиена посебна дозвола издадена од Министерство за здравство.
13. Се забранува организиран меѓународен автобуски превоз (автобус, комбе, минибус и сл.) кон високо
ризичните земји согласно Листата на Светската здравствена организација, како и од тие земји кон Република
Северна Македонија.
14. Да се забрани влез на странски државјани од
земјите со висок ризик, согласно Листата на Светската
здравствена организација објавена на веб-страницата
на Министерството за здравство на линкот:
zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/03/Spisokna-zemji11.03.2020.pdf, (во натамошниот текст: Листата
на Светската здравствена организација), освен оние
кои ќе достават потврда издадена од надлежен орган за
спроведен карантин.
15. Во случај на појава од патници на граничните
премини на Република Северна Македонија од земјите
со висок и среден ризик согласно Листата на Светската
здравствена организација, истите задолжително да
спроведат самоизолација.
Член 2
Мерките од член 1 од оваа одлука ќе се применуваат до 24 март 2020 година, освен мерката број 7, која ќе
се применува 30 дена од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.
За временскиот период од ставот 1 на овој член, задолжително се почитуваат и другите мерки, препораки
и насоки усвоени од Владата на Република Северна Македонија на предлог на надлежните органи на државната управа и другите координативни и стручни тела во
врска со спречување на ширењето Коронавирус
COVID-19.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/1
12 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1067.
Врз основа на член 54 став (5) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08,
171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16
и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КОЛИЧИНИТЕ, НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ПРИМЕРОК,
НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ГЕН БАНКАТА, КАКО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ СПОРЕД СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИ НА ЧУВАЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ПРИМЕРОК ОД
ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат количините, начинот на чување и одржување на референтен примерок, начинот на работа на ген банката, како и висината
на надоместокот според специфичните услови на чување и одржување на референтен примерок од одделни
видови земјоделски растенија.
Член 2
(1) Референтен примерок од сорта и автохтона сорта на семенски и саден материјал запишани во националната сортна листа се чува и одржува во ген банка.
(2) Количините за чување на референтен примерок
се различни во зависност од видот на семенскиот и саден материјал од земјоделските растенија кои се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) По запишување на сортата во националната сортна листа од страна на Управата за семе и саден материјал (во понатамошниот текст: Управата) референтниот
примерок се доставува за чување во ген банка.
(2) Референтен примерок од семенски материјал по
приемот во ген банка се означува со бројот под кој е заведена сортата во националната сортна листа и соодветен евидентен број кој го издава ген банката.
(3) На референтниот примерок од семенски материјал му се испитува почетната влага и ’ртливост, се пакува во соодветна амбалажа, а на надворешната страна на
амбалажата се става етикета или со водоотпорен маркер се означуваат броевите од став (2) на овој член.
(4) Доколку се забележи механичко оштетување на
амбалажата, референтниот примерок веднаш треба да
се препакува и да се запишат истите податоци кои биле
на претходната етикета или амбалажа.
(5) Во случај да се забележат надворешни промени
на референтниот примерок, ген банката треба веднаш
да ја извести Управата за настанатата состојба.
(6) Ген банката треба секоја втора година од денот
на приемот, да врши анализа на квалитетните својства
на референтниот примерок.
(7) Во случај кога отпочнува да опаѓа животоспособноста на референтниот примерок (помала ’ртливост од
70%) или количините се намалени на половина од пропишаните во Прилог 1 од овој правилник, ген банката
треба да ја извести Управата заради обезбедување на
нов примерок од снабдувачот.
(8) Одржувањето на референтниот примерок преку
обнова на семето треба да се врши секоја петта година
од денот на приемот, а во зависност од видот на земјоделските растенија може и почесто.
(9) Референтниот примерок од саден материјал по
приемот во ген банката се означува со бројот под кој е
заведена сортата во националната сортна листа и соодветен евидентен број кој го издава ген банката.
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(10) Референтниот примерок од саден материјал треба да се одржува секоја година преку резидба, обработка, наводнување, заштита од штетни организми, ѓубрење и други агротехнички мерки.
(11) Референтниот примерок од саден материјал се
чува на поле на соодветна земјоделска површина со катастарски број и шема на поставеноста на растенијата,
како и број на податоци од одделни видови.
(12) Доколку се забележи оштетување на референтниот примерок од садниот материјал, ген банката треба да ја утврди причината за настанатата состојба и веднаш да ја извести Управата.
(13) Ген банката треба да го чува и одржува референтниот примерок од семенски и саден материјал во периодот додека сортата е запишана во националната сортна листа.
Член 4
(1) Референтен примерок од семенски материјал се
чува во соодветни технички уреди на температура од
+4° C и влажност на воздухот во граници од 10 - 30%.
(2) Техничките уреди се сместени во просторија изградена од цврст градежен материјал со обезбедено
природно или вештачко осветлување, лесно да се
чисти, одржува и дезинфицира.
(3) Температурата и влажноста во техничките уреди
во кои се чуваат референтните примероци од семенски
материјал, треба да се евидентираат еднаш на секои
два дена на контролен лист од страна на стручно лице.
(4) Референтен примерок од саден материјал се чува на соодветно земјоделско земјиште при адекватни
климатски услови кои се евидентираат два пати месечно на контролен лист од страна на стручно лице.
Член 5
(1) Ген банката работи согласно Стандардите за ген
банки за растителни генетски ресурси за храна и земјоделство пропишани од Светската организација за храна
и земјоделство (ФАО).
(2) Ген банката до Управата доставува Извештај за
активности, трошоци за чување и одржување на референтните примероци (во понатамошниот текст: извештај), најдоцна до 31 март за тековната година.
(3) Ген банката по претходно одобрение од Управата може да отстапи одредено количество на референтен
примерок на научни установи како примерок за постконтролни испитувања на сорта или како стандардна
сорта за изведување на DUS - тест (различност, еднообразност и стабилност) или VCU – тест (производна и
употребна вредност).
Член 6
(1) Висината на надоместокот според специфичните
услови на чување и одржување на референтен примерок од одделни видови земјоделски растенија е дадена
во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.
(2) Надоместокот од став (1) на овој член се исплаќа врз основа на доставениот извештај од член 5 став
(2) на овој правилник.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за количините, условите и начинот на чување на референтните примероци
од видови и сорти на земјоделски растенија како и начинот на работа на Ген банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/11 и 151/13).
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 109-103/1
6 март 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 62

12 март 2020

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

