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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1408. 

Врз основа на член  13-a став 9 од Законот за  земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.135/07,  18/11,  148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, донесе                                                                      

                          

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ПРАВО НА СТВАРНА 

СЛУЖБЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член  1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за засновање на право на стварна 

службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост. 

 

Член  2 

Барањето за засновање на право на стварна службеност на земјоделско земјиште во државна сопственост 

се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја и ги содржи следните податоци: 

1. Назив на органот до кој се поднесува барањето; 

2. Назив на барањето; 

3. Податоци за подносителот на барањето: 

- име и презиме на физичко лице/назив на правно лице; 

- адреса/седиште; и 

- ЕМБГ/ЕМБС; 

4. Податоци за земјоделското земјиште за кое се бара засновање на право на стварна службеност: 

- број на катастарска парцела; 

- место викано; 

- катастарска култура; 

- катастарска класа; 

- површина (метри квадратни); 

- број на Имотен лист;  

- катастарска општина; и  

- број и датум на геодетскиот елаборат за нумерички податоци изработен според проектот за инфраструк-

тура; 

5. Датум и место на поднесување на барањето; и 

6. Потпис и печат на барателот. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”.  

 

      Бр.22-264/4                                                                                                                         Министер за земјоделство, 

5 март 2014 година                                                                                                                шумарство и водостопанство, 

          Скопје                                                                                                                         Љупчо Димовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1409. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија", 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 
и 188/2013 година), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија постапувајќи по Барањето 
бр. 08-УП1-5 од 5.2.2014 година, на седницата одржана 
на ден 25.2.2014 година го донесе следното        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Миомир Алексовски од Скопје, издадена со Решение 
бр. 07-316/2  од 30.1.2009  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Миомир Алексовски се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Миомир 
Алексовски престанува да важи и пред истекот на ро-
кот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

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

 
Бр. 08-УП1-5 Комисија за хартии од вредност 

 25 февруари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1410. 
Врз основа на член 9, член 12, член 16 и член 25 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 
07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013 и 
188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по Барањето на АД 
„Фустеларко Борец„ заштитно друштво Битола за дава-
ње одобрение за продажба на сопствени акции по пат 
на јавна понуда поднесено на ден 26.12.2013 година и 
дополнето на ден 18.02.2014 година и на ден 21.02.2014 
година, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година 
го донесе следното 

             
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОП-
СТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА 

 
1. На АД „Фустеларко Борец„ заштитно друштво 

Битола  се дава одобрение за продажба на сопствени 
акции по пат на јавна понуда - 9.513 обични акции со 
вкупна продажна вредност од 11.415.600 денари.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката бр.02-138/8 од 
13.04.2013 година и Одлуката бр. 02-364/6 од 
04.11.2013 година за продажба-оттуѓување на сопстве-
ни обични акции по пат на јавна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на јавната понуда, да ги пријави за упис во депо-
зитарот на хартии од вредност промените на сопстве-
носта на акциите настанати како резултат на реализа-
цијата на јавната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија да достави доказ дека е 
извршен упис на акциите. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-149 Комисија за хартии од вредност 

 25 февруари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1411. 
Постапувајќи согласно член 1  став 2  од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013 и 188/2013), член 86 од Законот за 
општа управна постапка („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија ја дава следната 

 
Ј А В Н А  О Б Ј А В А 

 
Поради неуспешна препорачана достава на управ-

ниот акт Решение на Управен суд У-6.бр.913/2011 од 
25-10-2013 година на адресата на странката, се врши 
достава со јавна објава на Решението на Управен суд 
У-6.бр.913/2011 од 25-10-2013 година. 

 Се повикува лицето Здравко Јосифовски со адреса 
на живеење Бул. Јане Сандански број 12-4/10 Скопје во 
рок од 8 (осум) дена од објавата да се јави во простори-
ите на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија и да го подигне горенаведениот акт.  

Во спротивно, по истек на наведениот рок, ваквиот 
начин на доставување ќе се смета за уредна достава, а 
секоја настаната негативна последица која може да 
настане ќе ја сноси самата странка. 

  
Бр. 08-201/3 Комисија за хартии од вредност 

 21 февруари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1412. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот 

за ветеринарно здравство (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 
123/12), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ 
И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВ-
СТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ 
СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2014  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Општа одредба 

 
Со оваа наредба се определуваат ветеринарните 

мерки и контроли за заштита на јавното здравство од 
контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од жи-
вотните или производите од животинско потекло кои 
треба да се извршат во 2014 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 храната за животни, 
за  заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на 
услови за несметан промет со производи од животин-
ско потекло.  

(2) Мониторингот се спроведува на: фарми, кла-
ници, млекарници, објекти за одгледување на животни 
и преработка на производи и храна од животинско по-
текло и други оператори со храна од животинско по-
текло.  

(3) Мониторингот на резидуи и недозволени суп-
станции се спроведува согласно Правилникот за начи-
нот на вршење на мониторинг и контрола на присус-
твото на резидуи и контаминенти во живите животни и 
храната од животинско потекло, начинот на вршење на 
официјалните контроли и постапките за мониторинг и 
контрола на резидуи и недозволени супстанции и мер-
ките кои се преземаат во случај на сомнение и на пози-
тивен наод на присуство на резидуи и недозволени 
супстанции (

*1
) и согласно Националната мониторинг 

програма за контрола на резидуи од ветеринарно ме-
дицински препарати и контаминенти во живи животни 
и храна од животинско потекло за 2014 година.  

(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 2014 го-
дина. 

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

 
Член 3 

Мониторинг на афлатоксин во млеко 
 
(1) Операторите  со  млеко треба да спроведуваат 

постапки со кои ќе се  обезбеди исполнување на бара-
њата за максималните нивоа на микотоксини од Пра-
вилникот за општите барања за безбедност на храната 

во однос на максималните нивоа на одделни контами-
ненти(

*2
) Прилог дел 2 точка 2.1.13 (афлатоксин М 1) 

со лабораториско испитување, кои треба да вклучуваат 
и лабораториско испитување при прием на сурово мле-
ко и млеко во објектите за преработка на млеко.  

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој 
член треба да се врши со метод на репрезентативен 
мостра најмалку еднаш во две недели под надзор на 
официјален ветеринар.  

 
Член 4 

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 ут-
врдување на ризикот поврзан со зоонози и причините-
ли на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и 
обезбедување на услови за несметан промет со произ-
води од животинско потекло.  

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зо-
онози се врши во сите фази на ланецот на производ-
ство на храна, а особено на ниво на примарно произ-
водство, вклучително и производство на храна за жи-
вотни.  

(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 2014 го-
дина. 

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинители 
на зоонози од став (1) на овој  член  кој се спроведува 
согласно оваа наредба, операторите со храна треба да 
обезбедат и контрола на зоонозите и причинителите на 
зоонози  врз основа на сопствена анализа на ризик, спе-
цифичен за одредени вид/категорија на објект, потек-
лото на суровината и производниот процес.  

 (5) Операторите кои произведуваат храна за живот-
ни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење 
на бактериолошка анализа во лабораторија од сите су-
ровини од животинско потекло кои се користат за про-
изводство на храна за животни, пред приготвувањето 
на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентати-
вен мостра од сите готови крмни смески.  

(6) Заради утврдување на сите видови салмонели 
потребно е во резултатите од лабораторискиот  наодот 
да се наведат сите серотипови утврдени со лаборато-
риското испитување. 

 
Член 5 

Мониторинг на квалитетот на храната  
од животинско потекло 

 
(1) Мониторингот на квалитетот на храната од жи-

вотинско потекло се врши заради утврдување на степе-
нот на исполнување на барањата за квалитет на храна-
та од животинско потекло од страна на операторите со 
храна од животинско потекло.  

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

(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 2014 го-
дина. 
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Член 6 

Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и 

квалитет на храната за животни и други производи  

за исхрана на животните 

 

(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на храната за животни се врши заради 

утврдување на степенот на исполнување на барањата 

за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на хра-

ната за животни и другите производи за исхраната на 

животните.  

(2) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на храната за животни се врши во сите 

фази на ланецот на производство и промет на храната 

за животни.  

(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 2014 го-

дина. 

(4) Освен мониторинг на безбедност, хигиенска ис-

правност и квалитет на храната за животни и други 

производи за исхрана на животните од став (1)  на овој 

член, операторите со храна за животни треба  да обез-

бедат контрола и мониторинг на безбедност, хигиенска 

исправност и квалитетот на храната за животни врз ос-

нова на сопствена анализа на ризик, специфичен за од-

редени вид/категорија на објект, потеклото на сурови-

ната и производниот процес.  

(5) Операторите кои произведуваат храна за живот-

ни треба да земаат и доставуваат на лабораториска ана-

лиза мостри од сите суровини кои се користат за про-

изводство на храна за животни, пред приготвувањето 

на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентати-

вен мостра од сите готови крмни смески за утврдување 

на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект 

на микробиолошките критериуми и присуство на кон-

таминенти и непожелни супстанции врз основа на соп-

ствена анализа на ризик, специфичен за одредени 

вид/категорија на објект, потеклото на суровината и 

производниот процес.  

(6) Операторите кои увезуваат храна за животни 

треба да земаат и доставуваат на лабораториска анали-

за мостри од сите суровини и крмни смески кои ги уве-

зуваат за утврдување на исполнување на барањата за 

безбедност од аспект на микробиолошки критериуми и 

присуство на контаминенти и непожелни супстанции 

врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен 

за одредени вид/категорија на објект, потеклото на су-

ровината и производниот процес.  

(7) Операторите од став (6) на овој член, земањето 

на мостри го вршат врз основа на изготвен план кој 

содржи лабораториско испитување на секои први пет 

увезени  пратки на храна за животни од еден произво-

дител, односно тип на храна за животни со опфат на  

сите релевантни ризици за безбедност  (микробио-

лошко, хемиско, биолошки токсини (афлатоксин), кон-

таминенти (олово), месно коскено брашно)  во завис-

ност од сировините и готовата храната за животни, од-

носно типот на крмната смеска која се увезува и по-

следователен интервал на испитување на следните 

пратки во периоди не подолги од три  месеци.  

Член 7 
Контрола на микробиолошки критериумите  

за сурово 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 вршат  
испитување на суровото млеко во согласност со крите-
риумите за соматски клетки и број на микроорганизми 
на ниво на одгледувалиште најмалку два пати месечно 
согласно  Правилникот за посебните барања за безбед-
ност и хигиена и начинот и постапката на вршење на 
службените контроли на млекото и млечните произво-
ди (

*3
).  

 
Член 8 

Контрола на операторите со храна кои  
произведуваат млеко 

 
Агенцијата за храна и ветеринарство два пати го-

дишно во секое одгледувалиште за производство на 
млеко зема мостри на млеко за утврдување на исполну-
вање на условите за производство на сурово млеко сог-
ласно Правилникот за посебните барања за безбедност 
и хигиена и начинот и постапката на вршење на служ-
бените контроли на млекото и млечните производи(

*3
) 

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

супстанции.   
 

Член 9 
Микробиолошки критериуми 

 
(1) Заради спроведување на лабораториските испи-

тувањата на храната од животинско потекло во однос 
на усогласеноста со микробиолошките критериуми ут-
врдени во Правилникот за посебните барања за безбед-
ност на храната по однос на микробиолошките крите-
риуми (

*4
) операторите со храна од животинско потек-

ло треба да воспостават соодветен план за земање мос-
три за испитувања на вредностите на определените 
микробиолошки критериуми, за спроведување на ана-
лизи и за имплементирање на корективни активности.   

(2) Планот за земање мостри од ставот (1) на овој 
член за одреден вид/категорија на објект треба да сод-
ржи најмалку број на мостри и временскиот интервал 
на кој се земаат истите.  Планот за земањето мостри е 
даден во  Прилог кој е составен дел на оваа наредба.   

(3) 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(

*4
) и други активности неопходни за 

заштита на здравјето на потрошувачите.  
(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-

цијалните ветеринари зема мостри за утврдување на 
исполнување на микробиолошките критериуми и вери-
фикување на критериумите за безбедноста на храната и 
критериумите за хигиената на процесот согласно Пра-
вилникот за посебните барања за безбедност на храна-
та по однос на микробиолошките критериуми(

*4
) врз 

основа на анализа на ризик или при сомнеж дека хра-
ната не е безбедна.    
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(5) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри и лабораториското испитување од 
став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програ-
мата за користење на средствата за ветеринарно јавно 
здравство во 2014 година. 

 
Член 10 

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

животната средина и здравствена заштита на живот-
ните, операторите со храна од животинско потекло тре-
ба 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 со храна односно 
правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност 
согласно прописите од областа на здравството и вете-
ринарното здравство. 

 
Член 11 

Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции, 
мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на 
храната од животинско потекло и храната за животни 
и микробиолошки критериуми при увоз на производи  

од животинско потекло и храната за животни 
 
(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-

цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема мостри од храна од животинско 
потекло, производи од животинско потекло и храната 
за животни кои се увезуваат во Република  Македонија 
со цел вршење на мониторинг заради откривање на 
присуство на резидуи и недозволени супстанции кај 
живи животни, нивните производи и суровини со цел 
заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на ус-
лови за несметан промет со производи од животинско 
потекло. 

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-
цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема мостри на храна од животинско 
потекло и храната за животни кои се увезуваат во Ре-
публика  Македонија со цел вршење на мониторинг на 
хигиенската исправност и квалитет на храната од жи-
вотинско потекло и храната за животни заради утврду-
вање на степенот на исполнување на барањата за хиги-
енска исправност и квалитет на храната од животинско 
потекло и храната за животни.  

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-
цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема мостри на храната од животин-
ско потекло и храната за животни која се увезува во Ре-
публика Македонија заради утврдување на исполнува-
њето на условите на микробиолошките критериуми и 
верификување на критериумите за безбедноста на хра-
ната и критериумите за хигиената на процесот соглас-
но Правилникот за посебните барања за безбедност на 
храната по однос на микробиолошките критериуми(

*4
) 

и прописите за безбедност на храна за животни. 
(4) Испитувањата се на товар на Агенцијата за хра-

на и ветеринарство, а средствата за надоместување на 
трошоците се обезбедуваат согласно Програмата за ко-
ристење на средствата за ветеринарно јавно здравство 
во  2014 година.   

(5) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри при задолжителното лабораториско 
испитување на следните десет пратки со производи од 
животинско потекло и храната за животни, во случај 
кога производите од животинско потекло и храната за 
животни не ги исполнуваат условите утврдени со про-
писите од областа на ветеринарното здравство и без-
бедност на храната се на товар на увозникот на произ-
водите.  

(6) Во случај на добиен позитивен наод од лабора-
ториските испитувања на производи од животинско по-
текло и храна за животни кога земањето мостри од  
ставовите (1), (2) и (3) од овој член  се спроведени при 
постоење на  сомнеж, трошоците за земањето мостри 
се на товар на увозникот на производите. 

(7) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), 
(2), (3), (5) и (6) 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 
придружува пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло (

*5
). 

(8) Освен мониторингот на безбедноста, хигиенска-
та исправност и квалитетот на храната од животинско 
потекло од став (1)  на овој член, операторите со храна 
треба  да обезбедат контролата и мониторинг на без-
бедноста, хигиенската исправност и квалитет на храна-
та од животинско потекло врз основа на сопствена ана-
лиза на ризик, специфичен за одредени вид/категорија 
на објект, потеклото на суровината и производниот 
процес. 

(9) Операторите кои увезуваат храна треба да зема-
ат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од 
сите видови на храна кои ги увезуваат заради утврдува-
ње на исполнување на барањата за безбедност од ас-
пект на микробиолошките критериуми и присуство на 
контаминенти и непожелни супстанции врз основа на 
сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени 
вид/категорија на објект, потеклото на суровината и 
производниот процес.  

(10) Операторите од став (9) на овој член, земањето 
на мостри го вршат на основа на изготвен план кој сод-
ржи лабораториско испитување на секои први пет уве-
зени  пратки на храна од животинско потекло од еден 
производител односно тип на храна со опфат на  сите 
релевантни ризици по безбедност  (микробиолошко, 
хемиско, биолошки токсини и контаминенти)  во завис-
ност од видот и типот на храна од животинско потекло 
и последователен интервал на испитување на следните 
пратки во периоди не подолги од три  месеци.  

 
Член 12 

Влегување во сила 
 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 02-936/2  

5 март 2014 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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ФОНД  НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1413. 

Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 

98/2012, 166/2012, 15/2013 и 170/2013)  и Соопштение-

то на Државниот завод за статистика за исплатената 

плата по вработен во Република Македонија 

бр.4.1.14.18 од 27.02.2014 година, Фондот на пензиско-

то и инвалидското осигурување на Македонија ги ут-

врдува и објавува  

 

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШ-

НИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА 

ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2013 ГОДИНА,  

ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2014 ГОДИНА 

 

1. Платите остварени од 1970 до 2013 година што 

се земаат за утврдување на пензиската основа  се 

пресметуваат според просечната плата на вработените 

во Републиката од 2013 година, како последна кален-

дарска година што и предходи на годината во која оси-

гуреникот го остварува правото на пензија, со валори-

зационите коефициенти што се пресметуваат врз осно-

ва на статистичките податоци за движењето на платите 

на сите вработени во Републиката, и тоа: 

 

Година Просечна плата Коефициенти  

1970 0,001136 18.613.556,3380 

1971 0,001366 15.479.502,1962 

1972 0,001625 13.012.307,6923 

1973 0,001872 11.295.405,9829 

1974 0,002400 8.810.416,6667 

1975 0,003013 7.017.922,3365 

1976 0,003435 6.155.749,6361 

1977 0,004087 5.173.721,5562 

1978 0,004902 4.313.545,4916 

1979 0,005775 3.661.471,8615 

1980 0,006945 3.044.636,4291 

1981 0,008817 2.398.208,0073 

1982 0,011259 1.878.053,1131 

1983 0,014076 1.502.202,3302 

1984 0,019542 1.082.028,4515 

1985 0,032821 644.252,1556 

1986 0,066730 316.873,9697 

1987 0,133917 157.896,3089 

1988 0,359726 58.780,8499 

1989 6,420000 3.293,6137 

1990 38,540000 548,6508 

1991 77,850000 271,6121 

1992 764,000000 27,6767 

1993 4854,000000 4,3562 

1994 9009,000000 2,3471 

1995 9373,000000 2,2559 

1996 9445,000000 2,2388 

1997 9469,000000 2,2331 

1998 9623,000000 2,1973 

1999 9754,000000 2,1678 

2000 9942,000000 2,1268 

2001 10552,000000 2,0039 

2002 11279,000000 1,8747 

2003 11824,000000 1,7883 

2004 12293,000000 1,7201 

2005 12597,000000 1,6786 

2006 13517,000000 1,5643 

2007 14584,000000 1,4499 

2008 16096,000000 1,3137 

2009 19957,000000 1,0595 

2010 20553,000000 1,0288 

2011 20847,000000 1,0143 

2012 20902,000000 1,0116 

2013 21145,000000 1,0000 

   
2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 

1  на ова известување,  а согласно членот 37 став 3 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување,  се 

сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 

1,0152. 

 

Бр. 02-1490/7  

10 март 2014 година Директор, 

Скопје Беким Незири, с.р. 
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1414. 

Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и ин-

валидско осигурување ("Сл.весник на  РМ" бр. 98/2012, 

166/2012, 15/2013 и 170/2013) и Соопштението на 

Државниот завод за статистика за исплатена просечна 

бруто плата  по вработен во Република Македонија 

број 4.1.14.18 од 27.02.2014 година, Фондот на пензис-

кото и инвалидското осигурување  на Македонија, ја 

утврдува и објавува  

 

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ 

НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ 

НЕ  ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕС-

ТОК НА ПЛАТА  ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА 

ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2014 ГОДИНА 

 

1. Висината на пензиските основици за осигурени-

ците и лицата кои не оствариле плата односно надо-

месток на плата по 1 јануари 1970 година, според 

стручната подготовка изнесува:   

- за висока стручна подготовка.......19.735,00 денари 

- за виша стручна подготовка или 

подготовка за висококвалификуван  

работник .....................................16.466,00 денари 

- за средна стручна подготовка или 

подготовка за квалификуван  

работник........................................14.940,00 денари  

- за стручна подготовка на полуквалификуван 

работник односно нижа стручна  

подготовка....................................13.243,00 денари 

- за осигуреници и лица без стручна  

подготовка.....................................12.706,00 денари. 

2. Износите од точката 1 на ова известување се сме-

та како просечна плата остварена во 2013 година и слу-

жи за утврдување на пензиската основа на осигурени-

ците односно лицата кои не оствариле плата, а кои пра-

во на пензија  остваруваат во 2014 година.  

     

Бр. 02-1490/8  

10 март 2014 година Директор, 

Скопје Беким Незири, с.р. 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1415. 

Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/05 од 18.5.2005 

година, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 

171/10 и 148/2011), Комората на извршители на РМ на 

ден 4.3.2014 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се определува денот 17.3.2014 година за датум на 

почеток со работа на извршителот Јасер Асани имену-

ван за подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен 

суд Кичево. 

Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето. 

 

Образложение 

 

На ден 16.1.2014 година лицето Јасер Асани е име-

нувано за подрачјето на Основен суд Гостивар и Ос-

новен суд Кичево со Решение на министерот за правда 

бр. 09-197/1. 

На ден 4.3.2014 година Јасер Асани достави до Ко-

мората на извршители доказ за именувањето, повелба 

за именување и склучен договор за осигурување од од-

говорност. 

Согласно наведеното, Комората на извршители на 

РМ, врз основа на член 34, став 5 од Законот за из-

вршување, одлучи како во изреката на ова решение. 

 

         Бр. 393                               Комора на извршители 

4 март 2014 година                 на Република Македонија, 

          Скопје                                         Претседател, 

                                               Гордан Станковиќ, с.р. 
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