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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1045. 

Врз основа на член 11  точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2010 ГОДИНА 
НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ -  СКОПЈЕ 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2010 година на ЈП „Маке-
донски шуми“ - Скопје, бр.02-209/3 од 8.02.2010 годи-
на, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпри-
јатие, на седницата, одржана на 2.02.2010 година. 

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

 
Бр. 51-1642/1                   Заменик на претседателот  

7 април 2010 година              на Владата на Република  
   Скопје                                     Македонија,  
                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
1046. 

Врз основа на член 82 став (4) од Законот за ветери-
нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.113/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20.04.2010 година  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИ ИН-
СПЕКЦИСКИ МЕСТА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат ветеринарните инс-
пекциски места на граничен премин. 

 
Член 2 

(1) Ветеринарните инспекциски места на граничен 
премин се определуваат за проверка и преглед на сите 
или само на одредени категории животни и производи 
од животинско потекло, како ветеринарни инспекциски 
места на копнен (патен и железнички) граничен пре-
мин, аеродромски граничен премин или граничен пре-
мин на пристаниште.  

 Стр. 
1056. Одлука за објавување на известување 

за датумот од кој почнува да тече 
рокот за поднесување на заверена 
писмена изјава........................................ 15

 Огласен дел........................................... 1-48
 

 
 (2) Ветеринарните инспекциски места на граничен 

премин од став (1) од овој член се дадени во Листата 
од Прилогот кој е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

(1) На листата од член 2 став (2) од оваа одлука се 
наведени видовите животни и категориите производи 
од животинско потекло за кои ветеринарните инспек-
циски места на граничен премин или инспекциски 
центар се определени, вклучувајќи ги и поединостите 
за секое понатамошно ограничување на видовите жи-
вотни и категориите производи од животинско 
потекло.  

(2) Доколку ветеринарното инспекциско место на 
граничен премин е определено за преглед само на 
одредени категории производи од животинско потекло, 
објектите на ветеринарното инспекциско место на гра-
ничен премин може соодветно да се ограничат во онаа 
мера која е потребна за извршување на ветеринарните 
проверки и прегледи на категориите производи од жи-
вотинско потекло за кои е определен. 

(3) По исклучок на став (2) од овој член, длабоко 
замрзнато семе и ембриони, нуспроизводи или произ-
води од крв од животинско потекло наменети за тех-
ничка употреба и фармацевтски цели, кои може да се 
транспортираат на собна температура во запечатени 
пакети или контејнери со систем за саморегулација на 
температурата, може да се увезуваат само на ветери-
нарни инспекциски места на граничен премин кои се 
на листата определена за вршење проверка и преглед 
на пакувани производи од животинско потекло на соб-
на температура. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основање гранични ве-
теринарни станици („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 26/92 и 55/93). 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 51-2119/1               Заменик на претседателот 

20 април 2010 година         на Владата на Република 
    Скопје                          Македонија, 
                                 д-р Васко Наумоски, с.р. 
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1047. 
Врз основа на член 23 став 6 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/05, 81/08 и 20/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА ВЛЕЗ НА 
КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ФИТОСАНИТАРНА  

ИНСПЕКЦИЈА 
 

Член 1 
За места на влез за вршење на фитосанитарна инс-

пекција на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети, при увоз и извоз во прометот пре-
ку државната граница се определуваат следните гра-
нични премини: 

- За железнички превоз: Железничка станица – Тру-
барево – Скопје, Табановце – Куманово, Гевгелија – 
Гевгелија, Меџитлија – Битола; 

- За патен превоз: Долно Блаце – Скопје, Табановце 
– Куманово, Деве Баир – Крива Паланка, Делчево – 
Делчево, Ново Село – Струмица, Богородица – Гевге-
лија, Стар Дојран – Дојран, Меџитлија – Битола,  
Ќафасан – Струга, Блато – Дебар; 

- За воздушен превоз: Аеродром Александар Вели-
ки – Скопје, Аеродром Охрид – Свети Апостол Павле; 

- За поштенски пратки: Пошта – Скопје. 
 

Член 2 
За места на влез за вршење на фитосанитарна инс-

пекција на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети, на транзитни пратки преку терито-
ријата на Република Македонија се определуваат след-
ните гранични премини: 

- За железнички превоз: Железничка станица – Тру-
барево – Скопје, Табановце – Куманово, Гевгелија – 
Гевгелија, Меџитлија – Битола, 

- За патен превоз: Долно Блаце – Скопје, Табановце 
– Куманово, Деве Баир – Крива Паланка, Делчево – 
Делчево, Ново Село – Струмица, Богородица – Гевге-
лија, Меџитлија – Битола, Ќафасан – Струга. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на гра-
нични премини на кои се врши увоз, извоз и транзит на 
растенијата, растителните производи и средствата за 
заштита на растенија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/00). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 51-2132/1               Заменик на претседателот 

20 април 2010 година             на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1048. 

Врз основа на член 26 стaв 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 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“ бр. 84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.04.2010 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 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“ бр. 
134/09, 153/09, 21/10 и 42/10)  во член 4 став 1 алинеја-
та 5 се менува и гласи: 

„- правно лице или конзорциум избрани за концеси-
онер се должни да основаат правно лице со седиште во 
Република Македонија, кое како концесионер ќе го 
склучи договорот за концесија со концедентот, при 
што со тендерската документација ќе се определи фор-
мата на правното лице-концесионер, висината на капи-
талот, обврските на најповолниот понудувач во врска 
со неговото основање, како и другите односи помеѓу 
најповолниот понудувач, правното лице-концесионер и 
концедентот;“ 

По алинејата 5 се додаваат четири нови алинеи 6, 7, 
8 и 9 кои гласат: 
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„- измена во составот на конзорциумот (промена на 
членови на конзорциумот, вклучување на нови членови 
или намалување на бројот на членови) може да се извр-
ши пред поднесување на понуда, под услов водечкиот 
член на конзорциумот да остане непроменет и кандида-
тот да докаже дека променетиот конзорциум ја задржал 
најмалку истата економско-финансиска и техничка 
способност која ја поседувал конзорциумот кој учес-
твувал во постапката на претквалификација на канди-
датите; 

- начинот и видот на одговорност на членовите на 
конзорциумиот за обврските од договорот за концесија 
ќе се определи согласно членот 21-а став 2 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10); 

- договорот за концесија ќе го склучат концедентот 
и правното лице основано од најповолниот понудувач,  
во рок кој не може да биде подолг од 180 дена од денот 
на донесувањето на одлуката за избор на најповолен 
понудувач;  

- концедентот и најповолниот понудувач, на барање 
на најповолниот понудувач, можат да водат преговори 
заради детализирање на концесискиот договор при што 
се должни да постапуваат согласно условите за доделу-
вање на концесијата утврдени во тендерската докумен-
тација, а предмет на преговори не може да бидат усло-
вите за кои во тендерската документација е означено 
дека нема да се преговара.“ 

 
Член 2 

Во член 6 ставот 2 се менува и гласи: 
 „Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува 

најмногу 515 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 1 се менува и гласи : 

- рокот за доставување барања за учество во по-
стапката е 188 дена од денот на објавување на јавниот 
повик за доставување барања за учество.“ 

Ставот 3 се менува и гласи : 
„Учеството во постапката за доставување понуди е 

условено со плаќање надомест за тендерската докумен-
тација и со давање гаранција од понудувачот во вид на 
депонирани средства или банкарска гаранција во виси-
на од 1.100.000,00 евра што претставува 0,25% од про-
ценетата вредност на концесијата.“ 

 
Член 3 

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи: 

„Член 11-а 
Договорот за концесијата и правата и обврските кои 

произлегуваат од истиот може да се пренесат целосно 
или делумно, по предходна одлука за согласност, до-
колку со посебниот закон не е предвидено дека конце-
сијата не може да се пренесе и со тоа да не се загрозува 
континуираното и квалитетно спроведување на конце-
сијата.“ 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-2438/1            Заменик на претседателот 

27 април 2010 година      на Владата на Република 
    Скопје                        Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1049. 

Врз основа на член 26 стaв 2 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 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“ бр.84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 27.04.2010 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИТЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, 
ОДРЖУВАЊЕ, НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 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“ бр. 
134/09, 153/09, 21/10 и 42/10)  во член 4 став 1 алинеја-
та 5 се менува и гласи: 

„- правно лице или конзорциум избрани за концеси-
онер се должни да основаат правно лице со седиште во 
Република Македонија, кое како концесионер ќе го 
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склучи договорот за концесија со концедентот, при 
што со тендерската документација ќе се определи фор-
мата на правното лице-концесионер, висината на капи-
талот, обврските на најповолниот понудувач во врска 
со неговото основање, како и другите односи помеѓу 
најповолниот понудувач, правното лице-концесионер и 
концедентот;“ 

По алинејата 5 се додаваат четири нови алинеи 6, 7, 
8 и 9 кои гласат: 

„- измена во составот на конзорциумот (промена на 
членови на конзорциумот, вклучување на нови членови 
или намалување на бројот на членови) може да се извр-
ши пред поднесување на понуда, под услов водечкиот 
член на конзорциумот да остане непроменет и кандида-
тот да докаже дека променетиот конзорциум ја задржал 
најмалку истата економско-финансиска и техничка 
способност која ја поседувал конзорциумот кој учес-
твувал во постапката на претквалификација на канди-
датите; 

- начинот и видот на одговорност на членовите на 
конзорциумиот за обврските од договорот за концесија 
ќе се определи согласно членот 21-а став 2 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10); 

- договорот за концесија ќе го склучат концедентот 
и правното лице основано од најповолниот понудувач,  
во рок кој не може да биде подолг од 180 дена од денот 
на донесувањето на одлуката за избор на најповолен 
понудувач;  

- концедентот и најповолниот понудувач, на барање 
на најповолниот понудувач, можат да водат преговори 
заради детализирање на концесискиот договор при што 
се должни да постапуваат согласно условите за доделу-
вање на концесијата утврдени во тендерската докумен-
тација, а предмет на преговори не може да бидат усло-
вите за кои во тендерската документација е означено 
дека нема да се преговара.“ 

 
Член 2 

Во член 6 ставот 2 се менува и гласи: 
 „Рокот за спроведување на постапката ќе изнесува 

најмногу 515 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 1 се менува и гласи: 

- рокот за доставување барања за учество во по-
стапката е 188 дена од денот на објавување на јавниот 
повик за доставување барања за учество.“ 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Учеството во постапката за доставување понуди е 

условено со плаќање надомест за тендерската докумен-
тација и со давање гаранција од понудувачот во вид на 
депонирани средства или банкарска гаранција во виси-
на од 1.400.000,00 евра што претставува 0,25% од про-
ценетата вредност на концесијата.“ 

 
Член 3 

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи : 
 

„Член 11-а 
Договорот за концесијата и правата и обврските кои 

произлегуваат од истиот може да се пренесат целосно 
или делумно, по предходна одлука за согласност, до-
колку со посебниот закон не е предвидено дека конце-
сијата не може да се пренесе и со тоа да не се загрозува 
континуираното и квалитетно спроведување на конце-
сијата.“ 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-2438/2           Заменик на претседателот 

27 април 2010 година     на Владата на Република 
    Скопје                       Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 
1050. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање на 
трајно користење на недвижна ствар на Министерство-
то за култура, објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 58/2010, направена е техничка 
грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 
Во член 1, на крајот од реченицата наместо точката, 

треба да стои запирка и да се додадат зборови: „за из-
градба на објект „Порта Македонија“.“ 

 
Бр. 51-2378/2    

28 април 2010 година           Од Владата на Република 
   Скопје                                  Македонија, 
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1051. 
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнување 

на Одлуката за продажба на становите на кои права, должност и одговорности во поглед на располагањето 
има Републиката, направена е техничка грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ 
НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО  

ИМА РЕПУБЛИКАТА 
 
По текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за продажба на становите на кои права, должност и 

одговорности во поглед на располагањето има Републиката, се приложува Листата за бодирање на кандида-
ти (како составен дел на оваа одлука). 

 
Бр. 51-2246/2                

28 април 2010 година                                   Од Владата на Република  
    Скопје                                       Македонија 
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Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20.04.2010 година, донесе 

 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА 

НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2010 ГОДИНА 

1052.
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    Бр. 19-6826/1-09                                    Заменик на претседателот 
20 април 2010 година                          на Владата на Република 
         Скопје                                              Македонија, 
                                                д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1053. 
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 20.04.2010 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-6940/1 ОД 13.11.2007 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ „ХАНЗА КЕРАМИКА“ ДОО 
УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ИГРА НА СРЕЌА 
„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“ 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-6940/1 од 13.11.2007 го-

дина издадена на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „Ханза Керамика“ ДОО увоз-извоз Куманово, 
за постојано приредување на посебна игра на среќа 
„Обложување на спортски натпревари“, во точката 2 
зборовите: „ул. „Борис Кидрич“ бр. 3, во Куманово“ се 
заменуваат со зборовите: „ул. „Јулиска Краина“ бр. 1 
во Куманово“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 51-2086/1               Заменик на претседателот 

20 април 2010 година             на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
1054. 

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 20.04.2010 година, одобри 

  
И З М Е Н У В А Њ Е  Н А   Л И Ц Е Н Ц  А 

ПОД БРОЈ 19-1879/1 ОД 26.05.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ “АСТРА ЕЛЕКТРОНИК 
КОМПАНИ” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под број 19-1879/1 од 26.05.2005 

година, издадена на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги “Астра Електроник Компани” ДОО Скоп-
је, за постојано приредување на посебни игри на среќа 
во автомат клуб, во точката 3, бројот “55” се заменува 
со бројот “25”. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

 
Бр. 51-2087/1                Заменик на претседателот 

20 април 2010 година          на Владата на Република 
    Скопје                            Македонија, 
                                 д-р Васко Наумоски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1055. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот 

за ветеринарното здравство („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 113/2007), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕР-
КИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНО 
ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИ-
ДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ 
ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

ВО 2010 ГОДИНА 
 
 

Член 1 
Со оваа наредба се определуваат ветеринарните 

мерки и контроли за заштита на јавно здравство од 
контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од жи-
вотните или производите од животинско потекло кои 
треба да се извршат во 2010 година. 

 
Член 2 

Mониторинг на резидуи и недозволени  
супстанции 

 
(1) Мониторингот над одгледувањето на животните 

и примарното производство на храна од животинско 
потекло се врши заради откривање на присуство на ре-
зиуди и недозволени супстанции кај живи животни, 
нивните производи и суровини, и добиточната храна, 
за цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување 
на услови за несметан промет со производи од живо-
тинско потекло.  

(2) Мониторингот се спроведува на: фарми, клани-
ци, млекари, објекти за одгледување и преработка на 
риби, мед, објекти за собирање и сортирање на јајца, и 
други оператори со храна од животинско потекло.  

(3) Мониторингот на резидуи и недозволени суп-
станции се спроведува согласно Правилникот за начи-
нот на вршење на ветеринарно санитерен преглед и 
контрола и начинот на водење на евиденција за рези-
дуи и определени супстанции во суровини, живи жи-
вотни и производи од животинско потекло.  

(4) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри и лабораториските  испитувања се 
обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 
година. 

(5) Освен мониторингот на резидуи и недозволени 
супстанции од став (3)  на овој член, операторите со 
храна треба  да обезбедат контролата на резидуи врз 
основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за 
одредени вид/категорија објект, потеклото на сирови-
ната, и производниот процес.  

 
Член 3 

Мониторинг на зоонози и причинители 
на зоонози 

 
(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зо-

онози се врши заради идентификување и карактеризи-
рање на опасностите, процена на изложеноста и утвр-
дување на ризикот поврзан со зоонози и причинители 
на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и 
обезбедување на услови за несметан промет со произ-
води од животинско потекло.  
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(2) Мониторингот се врши во сита фази на ланецот 
на производство на храна, а особено на ниво на при-
марно производство, вклучително и производство на 
добиточна храна.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за зе-
мањето мостри и лабораториските испитувања се обез-
бедуваат согласно Програмата за користење на средства-
та за ветеринарно јавно здравство во 2010 година. 

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинители 
на зоонози кои се спроведуваат согласно оваа наредба, 
операторите со храна треба да обезбедат контрола на 
зоонзите и причинители на зоонози  и врз основа на 
сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени 
вид/категорија објект, потеклото на сировината, и про-
изводниот процес.  

 (5) Во фабриките за добиточна храна треба да се 
земаат и доставуваат на бактериолошка анализа во  
одобрена лабораторија мостри на сите сировини од жи-
вотинско потекло кои се користат за производствто на 
добиточна храна, пред приготувувањето на добиточна-
та храна, а еднаш месечно и репрезентативна мостра од 
сите готови крмни смески.  

(6) Заради утврдување на сите салмонели, потребно 
е во резултатите на наодот да се наведат сите серотипо-
ви утврдени со лабораториското испитување. 

 
Член 4 

Мониторинг на хигиенската исправност и квалтиет 
на храната од животинско потекло 

 
(1) Мониторингот на хигиенската исправност и ква-

литет на храната од животинско потекло се врши зара-
ди утврдување на степенот на исполнување на барања-
та за хигиенска исправност и квалитет на храната од 
животинско потекло.  

(2) Мониторингот се врши во сита фази на ланецот 
на производство и промет на храната.  

(3) Средства за надоместување на трошоците за зе-
мањето мостри и лабораториските испитувања се обез-
бедуваат согласно Програмата за користење на средс-
твата за ветеринарно јавно здравство во 2010 година. 

 
Член 5 

Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и 
квалитет на добиточната храна и други производи 

за исхрана на животните 
 
(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на добиточната храна се врши заради 
утврдување на степенот на исполнување на барањата 
за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на до-
биточната храна и другите производи за исхраната на 
животните.  

(2) Мониторингот се врши во сита фази на ланецот 
на производство и промет на добиточната храна.  

 (3) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри и лабораториските испитувања се 
обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 го-
дина. 

 
Член 6 

Контрола на микробиолошки критериумите  
за сирово млеко 

 
Сите оператори со храна (примарни производители 

на млеко и објеки за преработка на млеко) кои ставаат 
во промет млеко за исхрана на луѓето, треба да обезбе-
дат испитување на сирово млеко во согласност со кри-

териумите за соматски клетки и број на микроорганиз-
ми на ниво на одгледувалиште најмалку два пати ме-
сечно согласно Правилникот за посебните барања за 
безбедност и хигиена и начинот и постапката на врше-
ње на службените контроли на млекото и млечните 
производи.  

 
Член 7 

Контрола на операторите со храна кои  
произведуваат млеко 

 
 Управата за ветеринарство два пати годишно во се-

кое одгледувалиште за производство на млеко зема мо-
стри на млеко за утврдување на исполнување на усло-
вите за производство на сирово млеко согласно Пра-
вилникот за посебните барања за безбедност и хигиена 
и начинот и постапката на вршење на службените кон-
троли на млекото и млечните производи во однос на:   

- вкупниот број на микроорганизми 
- бројот на соматски клетки 
- хемиски состав и 
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволени 

супстанции.   
 

Член 8 
Микробиолошки критериуми 

 
(1) Операторите со храна од животинско потекло 

треба да воспостават соодветни програми на испитува-
њата во однос на усогласеност со микробиолошките 
критериуми утврдени во Правилникот за посебните ба-
рања за безбедност на храната по однос на микробио-
лошките критериуми, во испитувања според вредности 
за определените криериуми преку земање на мостри, 
спроведување на анализи и имплементирање на коре-
ктивни активности.  

(2) Кога резултатите од извршените испитувања се 
незадоволителни, операторите со храна треба да презе-
ма мерки согласно Правилникот за посебните барања 
за безбедност на храната во однос на микробиолошки-
те критериуми, и други активности неопходни за за-
штита на здравјето на потрошувачите.  

(3) Управата за ветеринарство преку официјалните 
ветеринари зема мостри за утврдување на исполнување 
на микробиолошките критериуми и верификување на 
критериумите за безбедноста на храната и критериуми-
те за хигиената на процесот согласно Правилникот за 
посебните барања за безбедност на храната по однос на 
микробиолошките критериуми.    

(4) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри од став (3) на овој член се обезбеду-
ваат согласно Програмата за користење на средствата 
за ветеринарно јавно здравство во 2010 година. 

 
Член 9 

Контрола на штетници 
 
Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на 

животната средина и здравствена заштита на животни-
те, операторите со храна од животинско потекло треба 
да воспостават соодветни програми за контрола на 
штетници, согласно технолошките карактеристики на 
процесот на призводство на операторот. Дератизација-
та треба да се спроведе од операторот односно правни 
лица кои се одобрени за вршење на таа дејност соглас-
но прописите од областа на здравството. 
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Член 10 
Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции, мо-
ниторинг на хигиенската исправност и квалитиет на 
храната од животинско потекло и микробиолошки кри-
териуми при увоз на производи од животинско потекло 

 
 (1) Управата за ветеринарство преку официјалните 

ветеринари зема мостри од производи од животинско 
потекло кои се увезуваат во Република  Македонија со 
цел вршење мониторинг заради откривање на присус-
тво на резидуи и недозволени супстанции кај живи жи-
вотни, нивните производи и суровини, и добиточната 
храна, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбе-
дување на услови за несметан промет со производи од 
животинско потекло.  

 (2) Мониторингот на резидуи и недозволени суп-
станции се спроведува согласно Правилникот за начи-
нот на вршење на ветеринарно санитерен преглед и 
контрола и начинот на водење на евиденција за рези-
дуи и определени супстанции во суровини, живи жи-
вотни и производи од животинско потекло.  

 (3) Управата за ветеринарство преку официјалните 
ветеринари зема мостри на храна од животинско потек-
ло кои се увезуваат во Република  Македонија со цел 
вршење мониторинг на хигиенската исправност и ква-
литет на храната од животинско потекло заради утвр-
дување на степенот на исполнување на барањата за хи-
гиенска исправност и квалитет на храната од животин-
ско потекло.  

 (4) Управата за ветеринарство преку официјалните 
ветеринари зема мостри на храната од животинско по-
текло која се увезува во Република Македонија заради 
утврдување на исполнувањето на условите на микроби-
олошките критериуми и верификување на критериуми-
те за безбедноста на храната и критериумите за хигие-
ната на процесот согласно Правилникот за посебните 
барања за безбедност на храната по однос на микроби-
олошките критериуми. 

(5) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри од ставовите (1), (3) и (4) на овој член 
се обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2010 го-
дина. 

(6) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри при задолжителното лабораториско 
испитување на следните десет пратки со производи од 
животинско потекло во случај кога производите од жи-
вотинско потекло не ги исполнуваат условите утврдени 
со прописите од областа на ветеринарното здравство, 
се на товар на увозникот на производите согласно член 
79, став (1) точка 2) од Законот за ветеринарно јавно 
здравство.  

(7) Во случај на добиен позитивен наод од лабора-
ториските испитувања на производи од животинско по-
текло кога земањето мостри од  ставовите (1), (3) и (4) 
од овој член  се спроведени при постоење на  сомнеж 
,трошоците за земањето мостри се на товар на увозни-
кот на производите согласно член 64, став (5) од Зако-
нот за ветеринарно јавно здравство. 

(8) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), 
(3), (4), (6) и (7) од овој член се врши согласно одред-
бите од 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-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружува пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло. 

 
Член 11 

 
Влегување во сила 

 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.11-18160/4  

16 април 2010 година                  Министер,  
      Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 

1056. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за опреде-

лување дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/08 
и 64/09), Комисијата за верификација на фактите, на 
седницата одржана на 27.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАТУ-
МОТ ОД КОЈ ПОЧНУВА ДА ТЕЧЕ РОКОТ ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВЕРЕНА ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

 
I.Согласно член 6 став 2 од Законот за определува-

ње дополнителен услов за вршење јавна функција, но-
тарски заверена писмена изјава до Комисијата за вери-
фикација на фактите од 5 мај до 5 јуни 2010 година, 
треба да ја достават следната категорија на носители на 
јавна функција: 

- Претседавач и членови на совет на општина и на 
Градот Скопје. 

 
II. Писмените изјави да се доставуваат на бул. „Го-

це Делчев“ бб, на 17-ти кат во зградата на МРТВ. 
 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
Текстот на изјавата може да се симне од веб - стра-

ната на Комисијата за верификација на фактите 
www.kvf.org.mk 

 
Бр. 02-297/1                 Претседател на Комисијата 

27 април 2010 година         за верификација на фактите,             
    Скопје                         Јанаќе Витановски, с.р. 
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