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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2981.
Врз основа на членот 153 од Изборниот законик
(„Службен весник на Република Македонија“ број
40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17 и 125/17) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 ноември
2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. Се верифицира мандатот на пратениците:
- Татијана Лалчевска;
- Анета Симеска Димоска;
- Лидија Тасевска;
- Ристе Ташев;
- Костадин Костадинов;
- Мерал Узеири Ферати и
- Реџеп Мемеди.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3777/1
Претседател на Собранието
1 ноември 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Талат Џафери, с.р.
__________
2982.
Врз основа на членот 41, став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
брoj 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 ноември 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ, УНИФИЛ ВО ЛИБАН
1. За учество во мировната операција на Обединетите нации УНИФИЛ во Либан, се испраќа еден припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), штабен офицер, во Здружениот Оперативен Центар на мировната операција на
Обединетите нации, УНИФИЛ во Нагура, Либан, за период од 12 (дванаесет) месеци, сметано од ноември
2017 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на
припадникот на Армијата од точката 1 од оваа одлука,
ги обезбедува Организацијата на обединетите нации, а
трошоците за плати и надоместоци на плати ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во мировната операција ќе ги
изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува
извештај пред Собранието на Република Македонија.
5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество
во мировната операција на Обединетите нации, УНИФИЛ во Либан („Службен весник на Република Македонија“ број 73/17).
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6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3778/1
1 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2983.
Врз основа на член 9-а, став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваa одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:
- Еуродизел БС гориво .........................500.000 литри
- Еуросупер БС-95 ................................100.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Jавното претпријатие „Македонијапат“Скопје за извршување на основните работи од тековно,
инвестиционо и зимско одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита
на државните патишта за 2017 година, со Јавното претпријатие за државни патишта.
Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат
на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ –
Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6191/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2984.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Италија (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 10/17, 18/17, 31/17, 47/17,
67/17, 117/17, 121/17, 130/17 и 145/17), во членот 1 став
(1) по алинејата 2 се додаваат четири нови алинеи 3,
4, 5 и 6 кои гласат:
“- Сондрио/Sondrio,
- Бергамо/Bergamo,
- Бреша/Brescia,
- Ферара/Ferrara,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3146/6
27 октомври 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
__________

2985.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
БУГАРИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Добрич/Dobrich во
Република Бугарија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч
само доколку месото од овие видови било подложено на
еден од специфичните третмани B, C или D дадени во
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3754/3
27 октомври 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

____________________
(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2986.
Врз основа на член 28, став 8 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014,
146/2015, 31/2016 и 190/2016), Комисијата на Агенцијата за пошти на состанокот одржан на ден 27.10.2017 година го донесе следниот
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОЕНИ И
НА ВРЕДНОСТА НА ПОЕНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ
НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК
Член 1
Во Правилникот за начинот на определување на
бројот на поени и на вредноста на поенот за пресметување на годишниот надоместок („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 167/2010 и 31/2013), во
членот 12 став 2 зборовите: „контото 715 – приходи од
годишен надоместок од давателите на поштенските услуги“ се заменуваат со зборовите: „контото 750 – Сопствени приходи - приходи од годишен надоместок од
давателите на поштенските услуги“.

2 ноември 2017

Член 2
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-165/6

Агенција за пошти

27 октомври 2017 година

Комисија

Скопје
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