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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1060.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА
I
Г. Наим Мемети се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска, со седиште во Копенхаген.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Данска
престанува заклучно со 30.4.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 70
28 март 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

1061.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА
I
Г-ѓа Александра Наќева Ружин се отповикува од
должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска
престанува заклучно со 30.4.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 71
28 март 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

1062.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО
I
Г. Илија Страшевски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Приштина.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово
престанува заклучно со 31.5.2018 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 72
28 март 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1063.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
27.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „RAMSTEIN
AMBITION II 18“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА
ГЕРМАНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „RAMSTEIN
AMBITION II 18“, (во натамошниот текст: вежбовната
активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Германија во периодот од 4-16 април 2018 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневниците за службено патување на
припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2981/1
Заменик на претседателот
27 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1064.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.3.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ
НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА
ДРЖАВЈАНИТЕ НА ТАЈВАН
Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за
влез и краткорочен престој во Република Македонија за
државјаните на Тајван, носители на тајвански патни исправи во кои е впишан и бројот на личната карта, до три
месеци во текот на секој шестмесечен период, во периодот од 1 април 2018 година до 31 март 2019 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3526/1
Заменик на претседателот
27 март 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
1065.
Врз основа на член 39 став 5 од Законот за служба
во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11,
148/11, 55/12 и 29/14), министерот за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ЗА ОФИЦЕРИ,
ОДНОСНО ПОДОФИЦЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ
ВОЈНИЦИ И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на постапката за прием на кандидати за
офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата на
Република Македонија (во натамошниот текст: Армија).
Член 2
Постапката за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен
персонал на служба во Армијата се одвива во четири
фази.
Член 3
Првата фаза опфаќа административна проверка на
поднесените документи во смисла на нивна потполност
и проверка на податоци кои кандидатите ги изнеле за
вистинити.

Бр. 57 - Стр. 3

Член 4
Втората фаза опфаќа спроведување на тестови за
физичка подготвеност согласно Правилникот за начинот на одржување и проверка на физичката способност
на активниот воен персонал за служба во Армијата на
Република Македонија.
Кандидатите кои постигнале задоволителни резултати на проверката на физичката подготвеност продолжуваат со постапката за прием, а останатите кандидати се
известуваат дека не продолжуваат со постапката за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во
Армијата.
Член 5
Третата фаза опфаќа спроведување на здравствени
прегледи согласно Правилникот за мерилата за оценување на посебната здравствена и физичка способност на
воениот персонал за служба во Aрмијата на Република
Македонија.
Кандидатите кои на здравствените прегледи добиле оцена „способен“ продолжуваат со постапката
за прием, а останатите кандидати се известуваат дека не продолжуваат со постапката за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата.
Член 6
Четвртата фаза опфаќа спроведување на селективен
курс за прием.
Кандидатите кои успешно го завршиле селективниот курс за прием во специјалните единици, продолжуваат со постапката за прием на професионални војници во овие единици. Останатите кандидати
продолжуваат со постапката за прием на кандидати
за офицери, односно подофицери, професионални
војници и цивилен персонал на служба во другите
единици на Армијата.
Член 7
Kандидатите кои биле оценети со оценка „способен“ на здравствените и физичките прегледи и ги исполнуваат законските услови, се повикуваат на интервју од страна на комисијата формирана од министерот
за одбрана.
Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери,
односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 165/14).
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2234/1
Министер
29 март 2018 година
за одбрана,
Скопје м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1066.
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 РИБИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА ИНФЕКТИВНА ХЕМАТОПОЕЗНА НЕКРОЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА КОСОВО
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на инфективна хематопоезна некроза се забранува увозот во Република Македонија на риби и рибни производи кои потекнуваат од Република Косово.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:
1) живи риби кои се приемчиви на вирусот на инфективна хематопоезна некроза,
2) икра и рибен подмладок кој е приемчив на вирусот на инфективна хематопоезна некроза,
3) рибни производи добиени од риби кои се приемчиви на вирусот на инфективна хематопоезна некроза, освен:
- замрзнати пакувани рибни производи кои се наменети за малопродажба,
- рибни производи, стерилизирани во херметички садови на температура од 121°C во времетраење од најмалку 3,6 минути или друг термички третман со еквивалентно дејство кој го инактивира вирусот на инфективна хематопоезна некроза,
- рибни производи, пастеризирани на температура од 90°C во времетраење од најмалку 10 минути или друг термички третман со еквивалентно дејство кој го инактивира вирусот на инфективна хематопоезна некроза,
- евисцерирана риба, механички сушена на температура од 100°C во времетраење од најмалку 30 минути или
друг термички третман со еквивалентно дејство кој го инактивира вирусот на инфективна хематопоезна некроза,
- природно сушена евисцерирана риба,
- рибино масло,
- рибино брашно и
- штавена рибина кожа.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-1066/1
22 март 2018 година
Скопје

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