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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
2962.
Врз основа на член 111 став (2) алинеја 2, член 122
став (6), член 140 став (3) и член 174 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 220/19), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ
И ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за полициските воздухоплови и
персоналот во воздухопловството во Министерството
за внатрешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/11) во членот 2 по заградата се става запирка и се додаваат зборовите „кога начинот на
издавање, продолжување, суспендирање и одземање на
дозволите и овластувањата и вршењето на инспекциски надзор над примената на прописите од областа на
воздухопловството, надзорот над полициските воздухоплови и надзорот над персоналот во воздухопловството не може да се врши во согласност со одредбите
на овој правилник“, а зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „12 месеци“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1 – 74991/1
25 септември 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2963.
Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и
275/19), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА, КАКО И УТВРДУВАЊЕ НА
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И
ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО И СЕМЕЈСТВОТО ЗА ПРАВАТА ДЕТСКИ ДОДАТОК,
РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК ЗА ДЕТЕ И ДОДАТОК
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Правилникот за поблиските услови и начинот на
остварување на правата за заштита на децата,како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата
детски додаток, родителски додаток за дете и додаток
за образование („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 109/19 и 116/19), во член 4 став (4),
во точката 4, сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
Во точката 5, точката се заменува со сврзникот „и”.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
,,6.Градежно земјиште, освен земјиштето на кое се
наоѓа објектот каде корисникот живее.”
Член 2
Во член 5 ставот (1) се брише.
Ставот (2) станува став (1).
Член 3
Во член 9 ставот (1) се менува и гласи:
,,(1) Детскиот додаток се исплатува на мајката доколку се грижи непосредно за детето и детето живее
заедно со мајката.“
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) Детскиот додаток се исплатува на таткото доколку мајката е почината, мајката го напуштила детето,
мајката е на издржување казна затвор, со правосилна
судска пресуда малолетното дете е доверено на чување, воспитување и издржување кај таткото, или со
решение на центарот за социјална работа малолетното
дете родено во вонбрачна заедница е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитување кај таткото,
мајката е на континуирано болничко лекување повеќе
од три месеци, мајката е со сериозно нарушена здравствена состојба, или на мајката и е одземена деловната
способност.
(3) Детскиот додаток се исплатува и на старателот
кој се грижи за издржувањето на детето, на лице на
кое со решение на надлежен центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него и
на згрижувачот за дете сместено во згрижувачко семејство.’’
Ставот (2) станува став (4).
Член 4
Во член 11 ставот (1) се менува и гласи:
,,(1) За дете кое е сместено во установа за вон-семејна социјална заштита или друга установа со решение на центарот за социјална работа, се остварува право на посебен додаток за време кога детето се наоѓа на
одмор (зимски и летен), сметано од првиот ден во месецот на отпочнувањето на летниот одмор.“
Во ставот (2), зборот ,,распуст” се заменува со зборот ,,одмор”.
Член 5
Во член 13 ставот (1) се менува и гласи:
,,(1) Посебен додаток се исплатува на родителот
или старателот кој се грижи за издржувањето на детето, на лице на кое со решение на надлежен центар за
социјална работа му е доверено детето и живее во семејство со него и на згрижувачот за дете сместено во
згрижувачко семејство.’’
Член 6
Во член 16 став (4), во точките 8 и 20 зборот „домаќинството” се заменува со зборот „семејството”.
Член 7
Во член 24 став (4), точка 4 сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
Во точката 5, точката се заменува со сврзникот „и”.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
,,6.Градежно земјиште, освен земјиштето на кое се
наоѓа објектот каде корисникот живее.”
Во став (5) во точката 23 по зборот „домаќинството,” се додаваат зборовите „во висина до
300.000 денари, а над овој износ”.
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По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) На подносителот на барање за остварување на
право на додаток за образование за дете/ученик, кој воедно е и подносител на барање за остварување на право
на детски додаток, при остварување и користење на
правото на додаток за образование и на правото на детски додаток, материјалната состојба на домаќинството,
не им се утврдува односно преиспитува одделно.”
Член 8
Во член 25 ставот (1) се брише.
Во ставот (2), кој станува став (1), зборовите „родители и” се заменуваат со зборовите „родители и/или”.
Ставот (3) станува став (2).
Член 9
Во член 28 во ставот (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите
„на старателот кој се грижи за издржувањето на детето,
на лице на кое со решение на надлежен центар за социјална работа му е доверено детето и живее во семејство
со него и на згрижувачот за дете сместено во згрижувачко семејство.’’
Во ставот (4) по зборовите ,,друго училиште,” се
додаваат зборовите ,,на корисникот му престанува правото на додаток за образование.”, а зборовите до крајот
на реченицата се бришат.
Член 10
Во член 30 во ставот (1), по зборовите ,,родителска
грижа,” се додаваат зборовите ,,коe е запишанo како
редовен ученик во средно училиште”.
Во став (2) во точката 4, сврзникот „и“ се заменува
со точка запирка.
Во точката 5, точката се заменува со сврзникот„и”.
По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:
,,6.Градежно земјиште, освен земјиштето на кое се
наоѓа објектот каде корисникот живее.”
Во став (3) во точката 23 по зборот „домаќинството,“ се додаваат зборовите „во висина до
300.000 денари, а над овој износ”.
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 11-4548/3
Министер
23 септември 2020 година
за труд и социјална политика,
Скопје
Јагода Шахпаска, с.р.
__________
2964.
Врз основа на член 41 став (9) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19), во
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член 3 став (1) во точката 1, по зборот ,,барањето” се
додаваат зборовите ,,лична карта за постојан престој на
странец“.
Во точката 22 по зборовите ,,Доказ дека“ се додаваат зборовите ,,детето не“, а зборот ,,сместен“, се заменува со зборот ,,сместено”.
Во точката 23 сврзникот „и“ се брише.
Tочката 24, се менува и гласи:
,,24. Решение на Центарот за социјална работа со
кое се доверува малолетното дете родено во вонбрачна
заедница на понатамошна грижа, чување и воспитување; “
По точката 24 се додаваат четири нови точки 25,
26, 27 и 28, кои гласат:
,,25. За дете-ца земени под старателство - решение
за старателство;
26. За дете-ца згрижени во згрижувачко семејство
– договор склучен меѓу центарот за социјална работа и
згрижувачот;
27. Доказ од институцијата на странската држава
дека правото на детски додаток не е остварено согласно прописите на таа држава; и
28. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое
се врши исплата, согласно подзаконската регулатива“.
Ставот (3) се менува и гласи:
,,(3) Документите од став (1) точки 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 16, 18 и 21 на овој член, центарот за социјална работа ги прибавува по службена должност по пат
на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма, по претходно дадена писмена согласност на подносителот на
барањето и другите членови на домаќинството за користење на нивните лични податоци во постапката за
остварување и користење на правото на детски додаток
и писмена согласност да бидат откриени нивните податоци за депозитите во сите банки и штедилници во Република Северна Македонија. Документите од став (1)
точки 5, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23 , 27 и 28 на овој член,
ги прибавува подносителот на барањето при поднесување на барањето и во текот на користење на правото
на детски додаток, а доказите од став (1) точки 22, 24,
25 и 26 на овој член, се обезбедуваат од страна на
службеното лице во центарот за социјална работа.”
По ставот 6 се додава нов став (7) кој гласи:
,,(7) Писмената согласност на родителот, со која се
потврдува дека правото на детски додаток не е остварено во друга држава се дава на образец-Изјава, кој е даден во Прилог бр.10 и е составен дел на овој правилник.”
Член 2
Во член 5 став (1) во точката 8, точката се заменува
со точка запирка.
По точката 8 се додаваат две нови точки 9 и 10, кои
гласат:
„ 9. За дете-ца згрижени во згрижувачко семејство –
договор склучен меѓу центарот за социјална работа и
згрижувачот; и
10. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое
се врши исплата, согласно Законот за заштита на децата.“
Во ставот (2) зборовите „2 и 5” се заменуваат со
зборовите „2, 5 и 10”.
Во ставот (3) зборовите „3, 4, 6 и 8” се заменуваат
со зборовите „3, 4, 6, 8 и 9”.
Член 3
Во член 7 став (1) во точка 5, точката се заменува
со сврзникот ,,и”.
По точката 5, се додава нова точка 6, која гласи:
,,6. Копија од трансакциска сметка.”.
Во ставот (2) зборовите „и 5“ се заменуваат со бројот „5“, а по зборовите ,, (таткото/старателот)” се додаваат зборовите ,,и 6”.
Во ставот (4) бројот ,,3” се заменува со бројот ,,4”.
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Член 4
Во член 9 став (1) точката 27 се менува и гласи:
,,27. Копија од трансакциска сметка.”.
Во ставот (2) зборовите ,,20, 21, 24, 26, 27 и 28” се
заменуваат со зборовите ,,20, 21, 26 и 27.”
Во ставот (3) зборовите ,,12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23
и 25” се заменуваат со зборовите ,,12, 13,15, 16, 17, 18,
22, 23, 24, 25 и 28”.
Член 5
Во член 10 став (1) точка 34, се менува и гласи:
,,34. За дете-ца земени под старателство - решение
за старателство.”
Во точката 35 точката се заменува со сврзникот „и“.
По точката 35 се додава нова точка 36, која гласи:
,, 36. Копија од трансакциска сметка.”
Во ставот (3) зборовите ,,21, 26, 27, 28, 32, 33, 34 и
35”, се заменуваат со зборовите ,,21, 26, 27, 28, 33, и
36“.
Во ставот (4) зборовите ,,8 и 12” се заменуваат со
зборовите ,,8, 12 и 34”.
Во ставот (5) зборовите ,,3, 4, 7, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 29, 30, 31, 33, 34 и 35” се заменуваат со зборовите
,,3, 4, 7, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 35”.
Член 6
Во член 12 став (1), во точката 24 по зборовите
,,Доказ дека“ се додаваат зборовите ,,детето не“, зборот
,,сместен“, се заменува со зборот ,,сместено”, а сврзникот ,,и” на крајот од реченицата се заменува со точка
запирка.
Точката 25, се менува гласи:
,, 25. Решение на Центарот за социјална работа со
кое се доверува малолетното дете родено во вонбрачна
заедница на понатамошна грижа, чување и воспитување;”
По точката 25 се додаваат четири нови точки 26,
27, 28 и 29, кои гласат:
,,26. За дете-ца земени под старателство - решение
за старателство;
27. За дете-ца згрижени во згрижувачко семејство
–договор склучен меѓу Центарот за социјална работа и
згрижувачот;
28. Доказ за присуство на наставни часови;и
29. Копија од трансакциска сметка на лицето на кое
се врши исплата, согласно Законот за заштита на децата”.
Ставот (2) се менува и гласи:
,,(2) Документите од став (1) точки 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 16, 18, 21 и 28 на овој член, центарот за социјална работа ги прибавува по службена должност по
пат на размена на податоците по електронски пат со
надлежните институции или во писмена форма, по
претходно дадена писмена согласност на подносителот
на барањето и другите членови на домаќинството за
користење на нивните лични податоци во постапката за
остварување и користење на правото на додаток за образование и писмена согласност да бидат откриени
нивните податоци за депозитите во сите банки и штедилници во Република Северна Македонија. Документите од став (1) точките 5, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 23
и 29 на овој член, ги прибавува подносителот на барањето при поднесување на барањето и во текот на користење на правото на додаток за образование, а доказите од став (1) точки 24, 25, 26 и 27 на овој член, се
обезбедуваат од страна на службеното лице на центарот за социјална работа.”
Член 7
Во член 14 став (1) точката 23, се менува и гласи:
,,23. Доказ/решение дека до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа од матичниот центар за социјална работа; и ”.
По точката 23 се додава нова точка 24, која гласи:
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,,24. Копија од трансакциска сметка.”
Во ставот (5) по бројот „14,” се додава бројот „ 15,”.
Во ставот (6) зборовите ,,5, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20,
22 и 23” се заменуваат со зборовите ,,5, 10, 11, 12, 17,
19, 20, 22, и 24”.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
,,(7) Доказот од ставот (1) точка 23 на овој член, се
обезбедува од страна на службеното лице на центарот
за социјална работа.”
Член 8
Во член 16 став (1) точка 4, сврзникот ,,и” се заменува со точка запирка.
Во точката 5, точката се заменува со сврзникот
,,и”.
По точката 5, се додава нова точка 6, која гласи:
,,6. Копија од трансакциска сметка на подносителот
на барањето.”.
Во ставот (2) зборовите ,,1, 3, 4 и 5 “ се заменуваат
со зборовите ,,1, 3, 4, 5 и 6”.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
,,(3) Доказот од ставот (1) точка 2 на овој член се
обезбедува од страна на службеното лице на Центарот
за социјална работа.”
Ставот (3) станува став (4).
Член 9
Обрасците БДД/ГМП: „Барање за остварување на
право на детски додаток“-Прилог бр.1; БПД/2:,,Барање
за остварување на право на посебен додаток“-Прилог
бр.2; БЕППН/2:„Барање за остварување на право на
еднократна парична помош“-Прилог бр.3; БРДД/1:Барање за остварување на право на родителски додаток за
дете (за трето дете)“-Прилог бр.4; БРДД/2: „Барање за
остварување на право на родителски додаток за дете
(за трето дете)“-Прилог бр.4А; БДО:„Барање за остварување на право на додаток за образование“-Прилог
бр.5; БДО/Д18: „Барање за остварување на право на
додаток за образование за лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа“-Прилог бр.5А;и БДО/Д С ,,Барање за остварување на право на додаток за образование за студент кој
до 18 годишна возраст имал статус на дете без родители и родителска грижа“-Прилог бр.5Б; се заменуваат со
нови обрасци: „БДД/ГМП: „Барање за остварување на
право на детски додаток“-Прилог бр.1; БПД/2:,,Барање
за остварување на право на посебен додаток“-Прилог
бр.2; БЕППН/2: „Барање за остварување на право на
еднократна парична помош“-Прилог бр.3; БРДД/1:Барање за остварување на право на родителски додаток за
дете (за трето дете)“-Прилог бр.4; БРДД/2: „Барање за
остварување на право на родителски додаток за дете
(за трето дете)“-Прилог бр.4А; БДО:„Барање за остварување на право на додаток за образование“-Прилог
бр.5; БДО/Д18: „Барање за остварување на право на
додаток за образование за лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа“-Прилог бр.5А;и БДО/Д С ,,Барање за остварување на право на додаток за образование за студент кој
до 18 годишна возраст имал статус на дете без родители и родителска грижа“-Прилог бр.5 Б, кои се дадени
во прилог и се составен дел на овој правилник.
Член 10
Прилогот бр.7 се заменува со нов Прилог бр.7, кој е
даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 11-4549/3
23 септември 2020 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.
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Бр. 234 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 234

2965.
Врз основа на член 60 став (9) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,
146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА
НА ДЕЦА ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА И
НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД
ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ЗА САМОХРАНИ РОДИТЕЛИ КОИ СЕ КОРИСНИЦИ НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА ПОМОШ ЧИИ ДЕЦА СЕ ЗГРИЖЕНИ ВО ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА
ГРАДИНКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на партиципација
во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца и на образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на партиципација во трошоците
за згрижување и воспитание на деца од предучилишна
возраст за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии деца се згрижени во
јавна установа за деца – детска градинка.
Член 2
(1) Барањето за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитание и
одмор и рекреација на деца во јавна установа за деца,
за дете на кое материјалната состојба на семејството е
нарушена поради претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго), се поднесува на
Образец бр.1: „Барање за остварување на правото на
партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за
деца” кој се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.
(2) Потребна документација за остварување на правото на партиципација од став (1) на овој член е:
1. лична карта на подносителот на барањето на
увид;

29 септември 2020

2. фотокопија од извод на матичната книга на родени на детето (оригиналот се доставува на увид); и
3. потврда од Центарот за социјална работа дека
настапиле случаите утврдени во став (1) на овој член.
(3) Образецот на барањето од став (1) на овој правилник, е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Барањето за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на
деца од предучилишна возраст за самохрани родители
кои се корисници на правото на гарантирана минимална помош, чии деца се згрижени во јавна установа за
деца - детска градинка, се поднесува на Образец бр.2:
„Барање за остварување на правото на партиципација
во трошоците за згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст за самохрани родители кои се
корисници на гарантирана минимална помош чии деца
се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка” кој се печати на хартија во бела боја со А-4
формат.
(2) Потребна документација за остварување и користење на правото на партиципација од став (1) на
овој член е:
1. важечка лична карта на подносителот на барањето на увид, за докажување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење во Република
Северна Македонија од најмалку 12 месеци непрекинато на територија на Република Северна Македонија, до
денот на поднесување на барањето, а ако од личната
карта не може да се докаже дека е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на
живеење од најмалку 12 месеци непрекинато до денот
на поднесување на барањето, доказ од Министерство за
внатрешни работи (потврда);
2. препис од извод на матична книга на родени на
детето; и
3. решение за користење на правото на гарантирана
минимална помош од Центарот за социјална работа.
(3) Образецот на барањето од став (1) на овој правилник, е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-4550/3
23 септември 2020 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.
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Бр. 234 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 234
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Бр. 234 - Стр. 31

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

2966.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕ НИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ 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 СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА
Член 1
Со ова решение престанува да важи 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 Северна Македонија по потекло од
Украина („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 23/20).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02- 272/3
24 септември 2020 година
Скопје

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

2967.
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 И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ
ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД
РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
Член 1
Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума се забранува увоз и
транзит во Република Северна Македонија на:
1) домашни и диви свињи кои потекнуваат од Република Германија и
2) производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од Република Германија, и тоа:
- семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони од свињи,
- нуспроизводи и деривати на нуспроизводи од
свињи,
- свинско месо, производи од свинско месо, преработки од свинско месо, мешовити и други производи
кои содржат свинско месо.
Член 2
По исклучок на член 1 од ова решение, се одобрува
увоз и транзит во Република Северна Македонија на:
1) домашни и диви свињи кои не потекнуваат од региони наведени во Прилогот кој е составен дел на ова
решение,

2) семе за вештачко осеменување, јајце клетки и ембриони од свињи кои не потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение,
3) свинско месо, производи од свинско месо, преработки од свинско месо, мешовити и други производи
кои содржат свинско месо, нуспроизводи и деривати на
нуспроизводи од свињи, кои не потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение и
4) производи од свинско месо, преработки од свинско месо и мешовити производи кои содржат свинско
месо кои потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение, доколку свинското месо од кое се
добиени било подложено на еден од следните специфични третмани, и тоа:
- обработка во херметички затворен контејнер до F0
вредност од три или повеќе;
- термички третман што обезбедува постигнување
на температура од најмалку 80°C што треба да помине
низ производот од месо во текот на преработката на
месото;
- термичко третирање на производите од месо, во
херметички затворени контејнери на температура од
најмалку 60°C за период од најмалку 4 часа, што обезбедува постигнување на температура од најмалку 70°C
во внатрешноста на производот за периодот од 30 минути;
- природна ферментација и созревање на месото во
времетраење од најмалку девет месеци за обезкостено
месо, кое треба да ги добие следните карактеристики:
Aw вредност од најмалку 0,93 или pH вредност од најмалку 6,0 и
- природна ферментација и созревање во времетраење од најмалку 190 дена за шунка и 140 дена за слабина.
5) нуспроизводи и деривати на нуспроизводи од
свињи кои потекнуваат од региони наведени во Прилогот на ова решение, и тоа:
- четини за индустриска употреба, доколку биле
подложени на еден од следните третмани:
i) вриење во период од најмалку 30 минути,
ii) потопување во 1% раствор на формалдехид во
времетраење од најмалку 24 часа,
- кожи и трофеи, доколку биле подложени на еден
од следните третмани:
i) вриење во вода за период кој ќе овозможи целосно отстранување на органски материи освен коски,
бивни и заби,
ii) потопување во 4% раствор на натриум карбонат
(Na2CO3) со одржана pH вредност од 11.5 или повеќе,
во времетраење од најмалку 48 часа,
iii) потопување во раствор на мравја киселина
(100кг сол (NaCl) и 12 кг мравја киселина на 1000 литри вода) со одржана pH вредност од 3 или повеќе, во
времетраење од најмалку 48 часа,
iv) во случај на сирови кожи, третман од најмалку
28 дена во сол (NaCl) кој содржи 2% на натриум карбонат (Na2CO3).
v) третман во 1% раствор на формалин во времетраење од најмалку 6 дена.
- течно и цврсто шталско ѓубриво, доколку е подложено на еден од следните третмани:
i) влажен термички третман на температура од 55°C
во времетраење од најмалку 1 час, и
ii) влажен термички третман на температура од
70°C во времетраење од најмалку 30 минути
- други нуспроизводи и деривати на нуспроизводи
неспоменати во алинеја 1, 2 и 3 од овој став, доколку
биле подложени на:
i) термички третман на температура од 90°C во времетраење од најмалку 1 час,
ii) термички третман на температура од 121°C во
времетраење од најмалку 10 минути под притисок од
најмалку 3 бара (bar),
iii) друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Африканска свинска чума.
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Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02 – 2320/1
24 септември 2020 година
Скопје

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

1. Во регионот Oder-Spree, следните општини:
- општина Grunow-Dammendorf,
- општина Mixdorf,
- општина Siehdichum,
- општина Schlaubetal,
- општина Neuzelle,
- општина Neißemünde,
- општина Lawitz,

- општина Eisenhüttenstadt,
- општина Vogelsang,
- општина Zeltendof,
- општина Wiesenau и
- општина Friedland со дистриктите Günthersdorf,
Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow,
Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz и Oelsen.
2. Во регионот Dahme-Spreewald, следните општини:
- општина Jamlitz и
- општина Lieberose со дистриктите Goschen,
Blasdorf, Lieberose и Trebitz.
3. Во регионот Spree-Neiße, следните општини:
- општина Turow-Preilack со дистриктот Preilack,
- општина Tauer,
- општина Schenkendöbern,
- општина Guben,
- Gemeinde Jänschwalde со дистриктите Jänschwalde
и Drewitz и
- општина Peitz.
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