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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1295. 

Врз основа на член 144 од Законот за заштита и 
спасување („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 36/2004 и 49/2004) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА 

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
 
1. За претседател, секретар и членови на Комисија-

та за проценка и утврдување на висината на штетата од 
елементарни непогоди се именуваат: 

а) за претседател: 
- Петар Есмеров, од Министерството за финансии 
б) за секретар: 
- Даниела Атанасовска, од Министерството за фи-

нансии 
в) за членови: 
- Цвета Спасоска, од Министерството за одбрана, 
- Методија Костурски, од Министерството за транс-

порт и врски, 
- Александар Јосифовски, од Министерството за 

економија, 
- Коста Трајковски, раководител на одделение во 

Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, 

- Цена Матевска, надворешен соработник во Мини-
стерството за култура, 

- Богдан Шаљиќ, дипл.економист од Министерство-
то за здравство, 

- Лидија Бјелица, советник во Дирекцијата за за-
штита и спасување, 

- Јадранка Денкова, раководител на Секторот за 
правни и општи работи во Центарот за управување со 
кризи, 

- Бобан Илевски, виш соработник во Државниот за-
вод за статистика, 

- Ванчо Димитриев, директор на Државниот инспе-
кторат за земјоделство, 

- Коста Лазаровски, дипл. метеоролог – државен со-
ветник во Управата за хидрометеоролошки работи, 

- д-р Зоран Милутиновиќ, професор на ЈНУ Инсти-
тут за земјотресно инженерство и инженерска сеизмо-
логија – Скопје, 

- м-р Драган Николовски, дипл.градежен инженер, 
од АД за осигурување ВАРДАР – Скопје, 

- Ристе Крстевски, директор на Секторот за штети во 
АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија. 

2. Со именувањето на претседателот, секретарот и 
членовите на Комисијата за проценка и утврдување на 
висината на штетата од елементарни непогоди на досе-
гашните им престанува мандатот. 

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

 
     Бр. 33-3978/8                 Претседател на Владата 
25 јули 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1296. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки 
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/2007) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 
12/2003, 55/2005 и 37/2006), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31 јули 2007 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИ-

ЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  
РАЗВОЈНИ ЗОНИ  

 
1. Сашо Ефтимовски се разрешува од должноста 

претседател на Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони, на негово ба-
рање. 

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

 
     Бр. 33-4887/1                 Претседател на Владата 
31 јули 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1297. 

Врз основа на член 48 став 2 и 5 од Законот за едно-
шалтерскиот систем и за водење на трговскиот реги-
стар и регистар на други правни лица („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 84/2005 и 13/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31 јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

 
1. Љубомир Павловски се разрешува од должноста 

претседател на Комисијата за жалби, на негово барање. 
2. За претседател на Комисијата за жалби се имену-

ва Владо Дудан, адвокат од Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 33-4882/2                 Претседател на Владата 
31 јули 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1298. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 31 
јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ 

УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ 
 
1. Жарко Караџоски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје, поради за-
минување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје се 
именува Љупчо Велковски. 

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

 
     Бр. 33-2007/3                Претседател на Владата 
31 јули 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1299. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражу-

вачката дејност („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31 јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТ-

РАЖУВАЊА - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за соци-
олошки и политичко-правни истражувања – Скопје, бр. 
02-464/1 од 14 март 2007 година, со која за директор на 
Институтот е избран д-р Јорде Јаќимовски, редовен 
професор и досегашен в.д. директор на Институтот. 

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

 
     Бр. 33-1714/4                 Претседател на Владата 
31 јули 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1300. 
Врз основа на член 417 алинеја 18 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 54/07), министе-
рот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ВОЗАЧКА КНИШКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕГА-
ТИВНИ БОДОВИ, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВА-
ЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РА-
БОТИ И ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ 
КНИШКИ ШТО ЈА ВОДИ МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на возачката книшка за запишува-
ње на негативни бодови (во натамошниот текст: возач-
ка книшка), начинот на нејзино издавање од Мини-
стерството за внатрешни работи и евиденцијата на из-
дадени возачки книшки што ја води Министерството за 
внатрешни работи. 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ВОЗАЧКАТА КНИШКА  
Член 2 

Возачката книшка се издава на образец кој е дводе-
лен, со розова боја и со правоаголна форма. Кога ќе се 
развие неговите димензии изнесуваат 140 x 110 мм, а 
кога ќе се превитка 70 x 110 мм.  

Член 3 
Насловната страна на возачката книшка содржи 

натпис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", „МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ", национална 
ознака  „МК" и  назив „ВОЗАЧКА КНИШКА". 

Првата внатрешна страна на возачката книшка со-
држи рубрики во кои се запишуваат следните подато-
ци: име и презиме, датум и место на раѓање, единствен 
матичен број, живеалиште, број на возачката дозвола, 
број на возачката книшка, назив и седиште на органот 
што ја издал возачката книшка, ден на издавањето, ме-
сто за фотографија со димензии 3,5 х 4,5 см и потпис 
на возачот. Фотографијата, на која во долниот лев агол 
се става печат на органот што ја издал возачката кни-
шка се прицврстува механички така што без оштетува-
ње не може да се замени. Оваа страна е покриена со 
проѕирна фолија која е холограмски обработена само 
кај местото на фотографијата. 

Втората внатрешна страна и последната страна на 
возачката книшка содржат рубрики за категорија и по-
ткатегорија, број на негативни бодови, датум на запи-
шување, потпис на овластено лице и место за печат.  

Член 4 
Образецот на возачката книшка кој е составен дел 

на овој правилник се изработува од материјал кој има 
соодветни механички и хемиски карактеристики и по-
датоците во него се внесуваат со машина за пишување. 

  
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА КНИШКА  

Член 5 
Возачката книшка се издава врз основа на лично 

поднесена пријава од возачот до организационата еди-
ница на Министерството за внатрешни работи според 
неговото живеалиште.  

Член 6 
Пријавата од член 5 на овој правилник ги содржи 

следните податоци: име и презиме, датум и место на 
раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, живеа-
лиште и број на возачка дозвола. 

Со пријавата за издавање на возачка книшка се под-
несува и: 

1. возачка дозвола; 
2. две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 см и 
3. лична карта. 
По приемот на пријавата се утврдува исполнетоста 

на условите за издавање на возачка книшка согласно 
одредбите на овој правилник и доколку истите се ис-
полнети, се издава возачка книшка. 

 
Член 7 

По барање на возачот дотраената, односно оштетена-
та возачка книшка се заменува со нова возачка книшка. 

Кон барањето за замена на дотраената, односно 
оштетената возачка книшка се поднесува дотраената, 
односно оштетената возачка книшка и доказите од 
член 6 став 2 на овој правилник.  

Член 8 
Возачката книшка што се издава согласно член 7 на 

овој правилник е со исти податоци како и дотраената, 
односно оштетената возачка книшка и во неа се запи-
шуваат и претходно регистрираните негативни бодови. 

Дотраената, односно оштетената возачка книшка се 
одзема и записнички се поништува.  

Член 9 
На возачот кој ја загубил возачката книшка, на не-

гово барање му се издава нова возачка книшка. 
Со барањето за издавање дупликат возачка книшка 

се поднесуваат доказите од член 6 став 2 на овој пра-
вилник, како и писмена изјава во која се наведува вре-
мето и местото на губењето на возачката книшка. 

Новата возачка книшка која се издава како дупли-
кат се означува со зборот »ДУПЛИКАТ«, го носи исти-
от број како и загубената и во неа се запишуваат прет-
ходно регистрираните негативни бодови.  

Член 10 
Возачот кој има нова возачка дозвола поднесува ба-

рање за заменување на неговата стара возачка книшка.  
Со барањето за заменување на старата возачка кни-

шка се поднесуваат доказите од член 6 став 2 точки 2 и 
3 на овој правилник, како и новата возачка дозвола. 

Во новата возачка книшка со која се заменува ста-
рата возачка книшка се запишуваат и претходно реги-
стрираните негативни бодови. 

 
III. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ 

КНИШКИ 
 

Член 11 
Евиденцијата на издадени возачки книшки се со-

стои од регистар и картотека. 
Евиденцијата од став 1 на овој член се води рачно или 

преку систем на  автоматска обработка на податоците. 
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Член 12 
Регистарот на издадени возачки книшки содржи: 

реден број, име и презиме, датум и место на раѓање, 
единствен матичен број, живеалиште и рубрика за за-
белешки. 

 
Член 13 

Картотеката за издададени возачки книшки се со-
стои од картони. 

Картонот за издадени возачки книшки содржи: реден 
број од регистарот на издадени возачки книшки, име и 
презиме, датум и место на раѓање, живеалиште, број на 
возачка дозвола, број на возачка книшка, назив на орга-
нот што ја издал возачката книшка, датум на издавање, 
место за фотографија на возачот со димензии 3,5 х 4,5 
см, како и податоци за: сторен прекршок за кој се запи-
шуваат негативни бодови, број на негативни бодови, да-
тум на запишување и категорија и поткатегорија. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 14 

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

 
    Бр.131-49491/1                      
30 јули 2007 година      Министер за внатрешни работи, 

   Скопје                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1301. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на РМ“ бр. 58/2000 и 44/2007), а во 
врска со член 19 од Законот за извршување на санкции-
те (“Службен весник на РМ“ бр. 2/2006), министерот за 
правда донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Затворот Битола со Отворено одделение во При-

леп согласно член 19 став 3 од Законот за извршување 
на санкциите продолжува да работи како две полуотво-
рени установи и тоа: Затвор Битола со седиште во Би-
тола и Затвор Прилеп со седиште во Прилеп. 

2. Затворот Штип со Отворено одделение во Стру-
мица согласно член 19 став 3 од Законот за извршува-
ње на санкциите продолжува да работи како една за-
творена и една полуотворена установа и тоа: Казнено-
поправен дом Штип и Затвор Струмица. 

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

 
 С.К. бр. 04-502/3                           Министер за правда, 
16 јули 2007 година                          Михајло Маневски, с.р. 

  Скопје 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1302. 
Врз основа на член 54 став 7 и член 58 став 7 од За-

конот за ветеринарното здравство (“Службен весник на 
РМ” бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНИОТ ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА ПРИ КО-
ЛЕЊЕТО НА НОЕВИ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО 
НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ 
ПРИ КОЛЕЊЕТО НА НОЕВИ, КАКО И ОБЕЛЕЖУ-
ВАЊЕТО НА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА  

МЕСОТО ОД НОЕВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на ветеринарно-санитарниот преглед и контрола 
при колењето на ноеви и начинот на водење на евиден-
ција при колењето на ноеви, како и обележувањето на 
хигиенската исправност на месото од ноеви.  

 
Член 2 

Под колење во смисла на овој правилник се подраз-
бира зашеметување, искрварување, симнување на кожа 
и перје, евисцерација, вадење на градните и трбушните 
органи, расекување и постапки на обработка заради 
обезбедување на здравствена исправност. 

 
Член 3 

Ветеринарно-санитарниот преглед и контрола при 
колење на ноеви се состои од: 

1) преглед на ноевите пред колењето; 
2) преглед на месо и органи после колењето; 
3) преглед на производи од месо; 
4) преглед на објектите, опремата и приборот за ко-

лење; 
5) преглед на објектите, опремата и приборот за 

обработка, расекување и преработка на месо; 
6) преглед на објектите и опремата за чување и 

складирање; 
7) преглед на амбалажа; 
8) преглед на превозните средства. 
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Член 4 
(1) Држателот на животните го пријавува колењето, 

до ветеринарниот инспектор најдоцна 12 часа пред ко-
лењето. 

(2) Кон пријавата за колење од ставот (1) од овој 
член се доставува и уверение за здравствена состојба 
на животните што се испраќаат на кланица заради ко-
лење. 

 
Член 5 

(1) Со прегледот при истовар во добиточното депо 
на кланицата и за време на престојот во добиточното 
депо, ветеринарниот инспектор: 

1. потврдува дали се исполнети барањата од членот 
4 на овој правилник; 

2. го проверува идентитетот и здравствената состој-
ба на животните, можните последици од превозот, како 
и евентуални други промени кај животните; 

(2) Доколку се исполнети барањата од ставот (1) од 
овој член, се дозволува растовар и сместување на жи-
вотните во добиточното депо.  

(3) Во добиточното депо, животните се сместуваат 
во обележани штали и трла, во зависност од потеклото 
и возрасните категории на животните. На плочката за 
обележување на шталите и трлата се запишуваат пода-
тоци за сопственикот, потеклото, датумот на доставу-
вањето и бројот на животните. 

(4) Животните кои може меѓусобно да се повреду-
ваат, се сместуваат одвоено во зависност од видот, по-
лот, возраста или потеклото. 

(5) Животните кои се сомнителни на болест или 
болни треба  да бидат сместени одвоено од здравите 
животни. 

(6) Во објектите во кои се колат животни од увоз, 
треба да постојат посебни штали и трла за сместување 
на животните. Овие животни не треба да се чуваат и 
колат заедно со животните со домашно потекло. 

(7) По пристигнувањето, животните не треба да се 
изнесат од кругот на објектот без дозвола, издадена од 
страна на ветеринарен инспектор.  

(8) Потребата за одмор и времетраењето на одморот 
за животните пристигнати и сместени во добиточното 
депо, го определува ветеринарниот инспектор. 

(9) За животните сместени во добиточното депо, 
мора да се обезбеди вода за напојување, а доколку се 
задржуваат повеќе од 24 часа и храна за исхрана.  

 
Член 6 

Со прегледот пред колење, ветеринарниот инспе-
ктор утврдува: 

1) дали животното е заболено или сомнително на 
заразно заболување кое се пренесува на луѓе или жи-
вотни; 

2) дали животното покажува други симптоми на бо-
лест или пореметувања на општата состојба што може 
добиеното месо да го направи небезбедно за исхрана на 
луѓе; 

3) дали животното примало супстанции со фарма-
колошко дејствување или други супстанции што можат 
добиеното месо да го направат небезбедно за исхрана 
на луѓе; 

4) дали животното е заморено, вознемирено или по-
вредено. 

 
Член 7 

(1) Не е дозволено  колење на животни доколку: 
1. не е поднесено уверение за здравствена состојба 

на животните што се испраќаат на кланица заради ко-
лење; 

2. е констатирана состојба опишана во член 6 став 
(1) од овој правилник; 

3. животното е извалкано. 
(2) По извршениот преглед пред колење, ветеринар-

ниот инспектор го одредува распоредот на колење. 

Член 8 
(1) Пред зашеметувањето, на главата на ноевите се 

става црна вреќа, непропустлива за светлина и најмал-
ку една нога треба да се фиксира за подот. 

(2) Зашеметување може да се изврши со јаглероден 
диоксид, електрична струја и уред со пенетрирачки клин. 

(3) Веднаш по зашеметувањето се врши искрвару-
вање на животното, со пресекување на големите крвни 
садови на кранијалниот дел од вратот или на делот на 
вратот до кранијалната торакална апертура. Труповите 
треба да бидат обесени за дисталниот дел на потколе-
ницата и подигнати доволно високо, така да за време 
на искрварувањето не дојде до контаминација од по-
дот. Растојанието помеѓу обесените трупови треба да 
биде доволно, така што да се оневозможи допирање за 
време на кланичната обработка. 

(4) По одсекувањето на ногата во интертарзалниот 
зглоб, се пристапува на симнување на кожата со перјата.  

(5) Симнувањето на кожата започнува на дистални-
от дел на потколеницата до интертарзалниот зглоб, 
пришто претходно се отсекува метатарзусот и прстите. 
По обесувањето на втората нога, обработката се повто-
рува на ист начин. 

(6) Пред евисцерацијата, а по симнувањето на ко-
жата со перјето, сите занечистени делови на трупот се 
одстрануваат со изрезување или одсекување, под над-
зор на ветеринарниот инспектор. 

(7) Клоаката, со кружен рез околу, се одвојува од 
околното ткиво и се обвиткува со пластична ќеса која 
се подврзува. 

(8) При ветеринарно-санитарниот преглед, вратот и 
главата треба да бидат на трупот, а по одсекувањето, 
вратот мора да се пресече по должината за да се овоз-
можи преглед на хранопроводникот. 

  
Член 9 

(1) Со расекувањето на абдоменот по медијалната 
линија, околу клоаката до градната коска, се отвара 
стомачната шуплина и се вадат стомачните органи. 

(2) Со расекување на градната коска по медијалната 
линија, се овозможува вадење на срцето, белите дробо-
ви и црниот дроб. 

(3) До градните органи може да се дојде и со одво-
јување на градите, така да од двете страни се пресеку-
ваат ребрата, а градите се повлекуваат надолу. 

 
Член 10 

(1) Прегледот на градните и стомачните органи се 
врши одвоено. 

(2) Воздушните вреќички се прегледуваат визуелно, 
веднаш по вадењето на градните и стомачните органи, 
а по потреба и со зарезување. 

(3) Срцето се прегледува визуелно, со опипување и 
зарезување. 

(4) Белите дробови, црниот дроб, слезината и бу-
брезите се прегледуваат визуелно и со опипување, а по 
потреба и со зарезување. 

(5) Бубрезите треба да се прегледат додека се во вр-
ска со трупот, а по извршениот преглед може да се од-
војат од околното ткиво. 

(6) Главата, синусите на главата, очите, вратот и си-
те внатрешни органи, вклучувајќи го хранопроводни-
кот и бапката, се прегледуваат визуелно и со опипува-
ње, а по потреба и со зарезување. 

 
Член 11 

(1) Обележувањето на месо од ноеви исправно за 
исхрана на луѓе, се врши со втиснување на пропишан 
жиг на двете страни од градите,  вратот, батаците и 
крилата. 

(2) Месото од ноеви обележено како хигиенски ис-
правно, може да се стави во промет во цели трупови 
или во половинки. Расекувањето во помали парчиња 
може да се изврши само во одобрени објекти. 
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Член 12 
(1) За обележување на месо од ноеви исправно за 

исхрана на луѓе, се користи овален жиг со ширина од 
6,5 см и висина од 4,5 см. Висината на буквите кои ја 
означуваат ознаката на Република Македонија треба да 
биде 0,8 см. Висината на броевите на ветеринарскиот 
контролен број на објектот треба да биде 1,0 см. Шири-
ната на отисокот на сите линии треба да биде 1,5 мм. 

(2) За обележување на месото во опаковка, се кори-
сти жигот од ставот (1) на овој член, со втиснување на 
опаковката или на етикетата. 

(3) Етикетата која се става на преклопот на опаковка-
та треба да биде во бела боја, со димензии 14 х 6 и со пе-
чатен текст пришто висината на буквите и броевите тре-
ба да биде 3 мм. Отисокот на жигот треба да биде во 
согласност со став (1) од овој член. На левата страна од 
отисокот на жигот треба да пишува ознаката на Репуб-
лика Македонија, Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, Управа за ветеринарство-ве-
теринарна инспекција, а на десната страна серијата на 
печатењето на етикетата како и нејзиниот реден број.  

 
Член 13 

За обележување на месо од ноеви кое е оценето ка-
ко условно употребливо за исхрана на луѓе, се користи 
жиг во облик на квадрат, со должина на страни од 6 см. 
Висината на буквите кои ја означуваат ознаката >>УС-
ЛОВНО<< и на броевите на ветеринарскиот контролен 
број на објектот треба да биде 1,5 см. Ширината на 
оквирот на жигот треба да биде 2 мм. 

 
Член 14 

За обележување на месо од ноеви кое е оценето ка-
ко исправно за преработка, се користи жиг во облик на 
правоаголник, со должина на страни од 6х4 см. Виси-
ната на буквите кои ја означуваат ознаката >>ЗА ПРЕ-
РАБОТКА<< и на броевите на ветеринарскиот контро-
лен број на објектот треба да биде 1,5 см. Ширината на 
оквирот на жигот треба да биде 2 мм. 

 
Член 15 

(1) За обележување на месо од ноеви кое е оценето 
како неисправно за исхрана на луѓе, се користи жиг во 
облик на триаголник, со должина на страни од 5 см. 
Висината на буквите кои ја означуваат ознаката на Ре-
публика Македонија треба да биде 0,8 см. Висината на 
броевите на ветеринарскиот контролен број на објектот 
треба да биде 1,0 см. Ширината на отисокот на сите ли-
нии треба да биде 1,5 мм. 

(2) Месо од ноеви се оценува како неисправно за 
исхрана на луѓе, доколку: 

1. потекнува од животни кои се заболени од ексуда-
тивни запаленија на воздушните вреќички (гнојно запа-
ление); 

2. потекнува од животни кои се заболени од ан-
тракс; 

3. потекнува од животни кои се заболени од боле-
сти кои може да се пренесат на луѓе; 

4. потекнува од кахектични животни; 
5. содржи штетни микроорганизми и остатоци од 

штетни материи во количини поголеми од дозволени-
те; 

6. содржи радионуклеиди во висина на активност 
повисока од максималните дозволени граници. 

 
Член 16 

За извршените прегледи при колењето на ноевите 
ветеринарниот инспектор води: 

- Евиденција за прегледот на животни за колење по 
втасувањето во депото на кланицата; 

- Евиденција за прегледот на животни пред колење; 
- Извештај за прегледот на животни пред колење; 
- Евиденција за прегледот на сомнителни-заболени 

животни пред колење; 

- Извештај за прегледот на сомнителни-заболени 
животни пред колење; 

- Евиденција за заплените на трупови на пцовисани 
животни-конфискати; 

- Евиденција за оцената на хигиенската исправност 
на прегледаното месо и органите на линијата на коле-
ње; 

- Евиденција за наодот на линијата на колење; 
- Евиденција за заплените на линијата на колење; 
- Евиденција за задржаните трупови-половинки и 

органи на линијата на колење; 
- Евиденција за условно хигиенски исправните тру-

пови-половинки и органи на линијата на колење; 
- Евиденција за картичките-ознаките за забрана на 

употребата на несоодветна опрема и простории; 
- Евиденција за потрошокот на етикети и ознаки на 

ветеринарна инспекција за месо и производи од месо; 
 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 11-11887/1 
1 август 2007 година                         Министер, 
         Скопје                                   Ацо Спасеноски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 
168. 

Врз основа на член 17, а во врска со член 45 став 4 
и 7 од Законот за електронските комуникации („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 
14/2007 и 55/2007) и член 14 став 4 од Правилникот за 
ниво на деталност на информациите што ќе бидат обја-
вени во референтната понуда за разврзан пристап на 
локална јамка и начинот на нивното објавување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
106/2005) во постапка за измена на Референтната пону-
да за разврзан пристап на локална јамка – МАТЕРУО 
на АД Македонски телекомуникации – Скопје, по ини-
цијатива на АД Македонски телекомуникации – Скоп-
је, директорот на Агенцијата за електронски комуника-
ции на ден 1.08.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
I 

Се одобрува измена на Референтната понуда за раз-
врзан пристап на локална јамка – МАТЕРУО на АД 
Македонски телекомуникации – Скопје на начин што 
во Прилог 8Б „Надоместоци“, во табелата „Надоместо-
ци за Поделен Пристап До Локална Јамка“ во потточ-
ката 2.2.1. месечен надомест за изнајмување на локална 
јамка за поделен пристап (за една парица), бројот 
„270,65“ се заменува со бројот „142,85“. 

 
II 

Се задолжува АД Македонски телекомуникации – 
Скопје, во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на 
ова решение да ја објави измената на Референтната по-
нуда за разврзан пристап на локална јамка – МАТЕ-
РУО на својата веб страница, како што е утврдена во 
точка I од ова решение. 

 
III 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
Бр. 02-11/2    

1 август 2007 година                              Директор, 
          Скопје                                  Коста Трпковски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
169. 

„Пријава за вработување на државен службеник“ која е составен дел на Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на 
државните службеници објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 97/2007 од 6.08.2007 година. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


