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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1725. 
Врз основа на член 63 став 3 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен  весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/08 и 67/10), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА АКВАКУЛТУРА И ФОРМАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ДОЗВОЛА ЗА АКВАКУЛТУРА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на дозволата и барањето за дозвола за аквакул-
тура. 

 
Член 2 

Дозволата за аквакултура се издава на пластифици-
рана хартија во А4 формат во светло сина боја. 

На горниот дел на дозволата за аквакултура е апли-
циран грбот на Република Македонија и под него стои 
натпис „Република Македонија, Министерство за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство” и “Дозвола за 
аквакултура”.  

Во дозволата за аквакултура се внесуваат следните 
податоци: 

- име и презиме на физичкото, односно назив на 
правното лице; 

- адреса на физичкото, односно седиште на правно-
то лице; 

- ЕМБГ на физичкото, односно ЕМБС на правното 
лице; 

- име на вода и локација; 
- површина на рибникот во ha/волумен на кафезот 

во m3; 
- видови на риби кои се одгледуваат; 
- архивски број и дата на потпишување на дозвола-

та за користење на вода; 
- архивски број и дата на потпишување на одобре-

нието за употреба на градба; 
- архивски број и дата на потпишување на решение-

то за одобрување на елаборат за заштита на животната 
средина; 

- архивски број и дата на потпишување на извод од 
регистар на објекти и оператори со храна; 

- архивски број и дата на потпишување на дозвола-
та за аквакултура; 

- потпис на Министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство и 

- сериски број. 
Формата и содржината на дозволата за аквакултура 

е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 3 

Барањето за дозвола за аквакултура се поднесува на 
хартија во А4 формат во бела боја.  

Во барањето за аквакултура се внесуваат следните 
податоци:  

- име и презиме на физичкото, односно назив на 
правното лице; 

- адреса на физичкото, односно седиште на правно-
то лице; 

- ЕМБГ на физичкото, односно ЕМБС на правното 
лице; 

- име на вода и локација; 
- површина на рибникот во ha/волумен на кафезот 

во m3; 
- видови на риби кои се одгледуваат; 
- архивски број и дата на потпишување на дозвола-

та за користење на вода; 
- архивски број и дата на потпишување на одобре-

нието за употреба на градба; 
- архивски број и дата на потпишување на решение-

то за одобрување на елаборат за заштита на животната 
средина; 

- архивски број и дата на потпишување на извод од 
регистар на објекти и оператори со храна; 

Формата и содржината на барањето за дозвола за 
аквакултура е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на водење регистар на одгледувачи на 
риби („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/08). 

 
Член 5 

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

 
    Бр. 08–7255/1                  Министер за земјоделство, 
7 јули 2010 година            шумарство и водостопанство, 

 Скопје                      Љупчо Димовски, с.р. 
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1726. 
Врз основа на член 62 став 6 од Законот рибарство 

и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 7/08 и 67/10), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РИ-
БИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПРИЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТА-
РОТ НА ОДГЛЕДУВАЧИ НА РИБИ И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВОДОТ ОД  

РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува за формата, содр-

жината и начинот на водење на регистарот на одгледу-
вачи на риби, формата и содржината на образецот на 
пријавата за запишување во регистарот на одгледувачи 
на риби и формата и содржината на образецот на изво-
дот од регистарот. 

 
Член 2 

Регистарот на одгледувачи на риби се води во фор-
ма на книга со тврд повез во бордо боја во А4 формат 
со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бе-
ла хартија.  

На предната страна на книгата е аплициран грбот 
на Република Македонија и под него стои натпис “Ре-
публика Македонија, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство”, на средината стои нат-
пис “Регистар на на одгледувачи на риби ”, а во долни-
от десен агол стои натпис “Во овој регистер се вклуче-
ни редните броеви од __ заклучно со __”. Натписите се 
со златна боја, освен натписот во долниот десен агол 
кој е со црна боја. 

На евиденциските листови од став 1 на овој член се 
запишуваат следниве податоци: 

1. реден број, страна и дата на запишување во реги-
старот; 

2. податоци за физичкото или правното лице; 
3. податоци за објектот за аквакултура; 
4. архивски број, дата на потпишување на изводот и 

сериски број и дата на потпишување на дозволата; 
5. податок за престанок на важење или одземање на 

дозволата и дата; 
6. причина за престанок на важење или одземање на 

дозволата; 
7. дата на поднесување жалба; 
8. дата на покренување управен спор; 
9. дата на правосилност на одлука и 
10. дата и начин на извршување на одлуката. 
Формата и содржината на регистарот на одгледува-

чи на риби е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Регистарот на одгледувачи на риби се води во пи-
шана или во електронска форма.  

 
Член 4 

Пријавата за запишување во регистарот  на одгле-
дувачи на риби се поднесува на хартија во А4 формат 
во бела боја. Во средината на горниот дел стои “Мини-

стерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво“ и “Пријава за запишување во регистарот на одгле-
дувачи на риби“.  

Во пријавата за запишување во регистарот на одг-
ледувачи на риби се внесуваат следните податоци:  

1. име и презиме на физичко лице/назив на правно 
лице, 

2. адреса на физичко лице/седиште на правно лице, 
3. ЕМБГ на физичкото/ЕМБС на правно лице, 
4. име на вода, 
5. локација,  
6. вкупна  површина и површина под вода на риб-

никот во ha/волумен на кафез во m3, 
7. начин на користење на водата, 
8. капацитет на рибникот,  
9. систем на одгледување и 
10. видови риби кои се одгледуваат. 
Формата и содржината на образецот на пријавата за 

запишување во регистарот  на одгледувачи на риби е 
дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 5 

Изводот од регистарот на одгледувачи на риби се 
издава на хартија во А4 формат со бела боја. Во среди-
ната на горниот дел е аплициран грбот на Република 
Македонија и под него стои натпис “Република Маке-
донија“ “Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство“ и “Извод од регистар на одгледувачи 
на риби“.  

Во изводот се внесуваат следните податоци: 
- архивски број, 
- име и презиме на физичкото/ назив на правното 

лице, 
- адреса на физичкото/ седиште на правното лице, 
- ЕМБГ/ ЕМБС, 
- дејност, 
- име на вода, 
- локација, 
- вкупна  површина на рибникот/ површина под во-

да, 
- видови на риби кои се одгледуваат; 
- потпис на министерот за земјоделство, шумарство 

и водостопанство. 
Формата и содржината на образецот на изводот на 

одгледувачи на риби е дадена во Прилог 3 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на водење регистар на одгледувачи на 
риби („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/08). 

 
Член 7 

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

 
    Бр. 08–7256/1                   Министер за земјоделство, 
7 јули 2010 година            шумарство и водостопанство, 

  Скопје                     Љупчо Димовски, с.р. 
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1727. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за безбед-

ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.54/2002 и 84/2007), и член 6 
став (6) и 57 став (2) од Законот за ветеринарно јавно 
здравство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.114/2007), министерот за земјоделство, шумарст-
во и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ И ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРО-
ЛИ НА МЛЕКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ(*) 

 
Член 1 

Во Правилникот за посебните барања за безбедност 
и хигиена и начинот и постапката на вршење на служ-
бените контроли на млекото и млечните производи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
151/2007), во член 8 во став 2 по зборот “член“ се дода-
ваат зборовите: “од видот говеда”. 

По  ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  
„(3) За животните од став (1) на овој член, од видо-

вите овци и кози, производителот треба да поседува 
Уверение за исполнување на здравстениот статус на 
животните согласно Програмата за сузбивање и иско-
ренување на бруцелозата кај овците и козите, во форма 
и содржина дадени во Прилог 1-А кој е составен дел на  
вој правилник.” 

 
Член 2 

Во член 10  во став (1) точка (а) алинејата 2 се ме-
нува и гласи: 

„- овци и  кози од одгледувалишта кои се официјал-
но слободни или слободни од бруцелоза; и” 

 
Член 3 

Член 18 се менува и гласи: 
„(1)Операторите со храна треба да спроведат про-

цедури со кои гарантираат дека суровото млеко ги ис-
полнува следните барања: 

а) за сурово млеко од крави 
 

Број на колонии на 30°C 
(на ml)  ≤ 100 000 (1)  

Број на соматски клетки 
(на ml)  ≤ 400 000 (2)  
(1) Тековна геометриска средина за циклус од два ме-
сеци, со најмалку две мостри месечно. 
(2) Тековна геометриска за циклус од три месеци, со 
најмалку една мостра месечно, освен ако надлежни-
от орган одреди друга методологија за да се земат 
предвид сезонските варијации во производството. 

                                                                 
* Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Ко-
мисијата (ЕК) Бр. 1662/2006 од 6 Ноември 2006 со која се надо-
полнува Регулативата (ЕК) Бр. 853/2004 на Европскиот Парла-
мент и на Советот со која се пропишуваат посебните хигиенски 
правилка за храна од животинско потекло (32006R1662) 

 б) суровото млеко од крави дополнително треба да 
го исполнува и следниот стандард: 

Staphylococcus aureus (на ml): 
n = 5 
m = 500 
M = 2000 
c = 2. 
Каде: n = број на единечни примероци коишто го 

сочинуваат примерокот; 
m = праг за бројот на бактерии; резултатот се смета 

за задоволителен доколку бројот на бактерии во сите 
примероци не ја надминува вредноста “m”; 

M = максимална вредност на бројот на бактерии; 
резултатот се смета за незадоволителен доколку бројот 
на бактерии во еден или повеќе примероци е “М” или 
повеќе; 

c = бројот на примероци кај кои бројот на бактерии 
може да биде помеѓу “m” и ”М”, примерокот се смета 
за прифатлив доколку бројот на бактерии на останати-
те единечни примероци е “m” или помал. 

 
в) за сурово млеко од биволици: 
 

Број на колонии на 30°C  
(на ml)  ≤ 1000 000 (1)  

Број на соматски клетки  
(на ml)  ≤ 500 000 (2)  
(1) Тековна геометриска средина за циклус од два ме-
сеци, со најмалку две мостри месечно. 
(2) Тековна геометриска средина за циклус од три ме-
сеци, со најмалку една мостра месечно. 
 

 
д)  за сурово млеко од други видови: 
 

Број на колонии на 30°C  
(на ml)  ≤ 1 500 000 (1) 
(1) Тековна геометриска средина за циклус од два ме-
сеци, со најмалку две мостри месечно. 

 
(1) Доколку суровото млеко потекнува од други ви-

дови на животни, освен од крави, и е наменето за про-
изводство на производи добиени од сурово млеко во 
процес што не вклучува никаков термички третман, 
операторите со храна треба да превземат чекори за да 
обезбедат дека употребеното млеко го исполнува след-
ниот критериум:  

 
Број на колонии на 30°C  
(на ml)  ≤ 500 000 (1)  
(1) Тековна геометриска средина за циклус од два ме-
сеци, со најмалку две мостри месечно. 

 
(2) Во случаи кога суровото млеко не ги исполнува 

барањата наведени во ставовите (1) и (2) од овој член и 
кога со дополнителни испитувања ќе се докаже дека 
постои опасност по здравјето на луѓето, операторот со 
храна треба да превземе соодветни корективни мерки. 
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(3) Операторот со храна треба да врши редовни 
контроли на исполнувањето на барањата за сурово 
млеко наведени во ставовите (1) и (2) од овој член со 
земање на мостри по случаен избор при собирање на 
суровото млеко од одгледувалиштата за производство 
на млеко, или при приемот на суровото млеко во обје-
ктите за преработка на млеко. 

(4) Барањата за бројот на соматски клетки и бројот 
на колонии во сурово кравјо млеко по години се даде-
ни во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.”   

 
Член 4 

По член 18 се додава нов член 18 – а, кој гласи: 
 

„Член 18–а 
Отстапување од барањата 

 
Отстапувањата во барањата за бројот на соматски 

клетки и бројот на колонии во сурово кравјо млеко по 
години дадени во Прилог 3 од овој правилник не се од-
несуваат за сурово млеко наменето за преработка и 
производство на млеко и млечни производи наменети 
за пласирање на пазарот на земјите членки на Европ-
ската Унија.” 

 
Член 5 

Член 19 се менува и гласи: 
„(1) Производителите на млеко треба да спроведат 

процедури со кои се обезбедува дека суровото млеко 
не е ставено во промет доколку: 

(a) содржи резидуи на антибиотици во количество 
кое го надминува максимално дозволеното ниво; или 

(б) вкупното количество на резидуи на антибиотски 
супстанции ја надминува максимално дозволената 
вредност; и  

 (в) содржи супстанции со хормонска и тиростатски 
активности. 

(2) Производителите на млеко треба да обезбедат 
дека суровото млеко наменето за производство на мле-
ко и млечни производи не содржи остатоци од резидуи 
на антибиотици, хормони и тиреостатици коишто го 
надминуваат дозволеното ниво.” 

 
Член 6 

Член 21 се менува и гласи: 
„(1) Сопственикот и лицето кое е одговорно за про-

изводство на млеко наменето за исхрана на луѓе или  
во негово име операторот  кој го преработува млекото  
води евиденција за: 

(а) видот на млекото; 
(б) намената и адресата на одгледувалиштето; и 
(в) видот и бројот на животните.    
(2) Сопственикот и лицето кое е одговорно за про-

изводство на млеко наменето за исхрана на луѓе или  
во негово име операторот кој го преработува млекото 
го известуваат државниот ветеринарен инспектор за 
податоците од став (1) на овој член како и за секоја 
нивна измена.“  

Член 7 
По член 24 се додава нов член 24-а, кој гласи: 
 

„Член 24-а 
Традиционални методи на производство 

 
(1) По исклучок од санитарно-хигиенските услови 

пропишани во член 7 алинеја (ѓ) од Правилникот за са-
нитарно хигиенските услови за производство на хра-
на∗1 ,при производство на кашкавал произведен со тра-
диционален метод на производство површините на 
опремата на кои се врши негово зреење можат да бидат 
направени од дрво. 

(2) Операторите со храна кои преработуваат млеко 
и вршат производство на млечни производи произведе-
ни со традиционален метод на производство треба да 
обезбедат дека површините на опремата од став (1) од 
овој член редовно се мијат, чистат и дезинфицираат на 
начин кој обезбедува примена на добрата производна и 
добрата хигиенска пракса, како и примена на HACCP 
принципите. 

(3) Миењето, чистењето и дезинфекцијата на повр-
шините на опремата наведена во став (1) од овој член 
ќе се врши најмалку по завршување на секоја серија на 
зреење на кашкавалот произведен со традиционален 
метод на производство.” 

  
Член 8 

Во член 27 став (1) се менува и гласи: 
„При термички третман на суровото млеко или 

млечните производи, операторите со храна треба да 
обезбедат третманот да ги задоволува барањата пропи-
шани со прописите за безбедност на храна и ветеринар-
но јавно здравство, при што, кога се користат следните 
процеси, истите треба да  се во согласност со следното: 

a) Пастеризацијата се постигнува со третман кој 
вклучува: 

- висока температура за кратко време (најмалку 72 °C 
за време од15 секунди); или 

- ниска температура за долго време (најмалку 63 °C 
за време од 30 минути); или 

- било која друга комбинација на време и темпера-
тура за да се постигне еднаков ефект, односно таков 
што производите покажуваат, онаму каде е применли-
во, негативна реакција на фосфатаза тест веднаш по та-
квиот третман. 

б) Третман на Екстремно Високи Температури 
(UHT) се постигнува со:  

- континуиран проток на топлина на многу висока 
температура за кратко време (не пониска од 135 °C во 
комбинација со соодветно време) со што ќе нема ми-
кроорганизми или спори способни за раст и развој во 
производи кои се третираат кога се чуваат во асептич-
ки затворени контејнери на амбиетална температура; и 

- третман доволен да се обезбеди дека производите 
остануваат микробиолошки стабилни по нивнатa инку-
бација на 30 °C во период од 15 дена, на 55 °C во пери-
од од 7 дена во затворени контејнери, или после било 
кој друг метод со кој се докажува дека бил применет 
соодветен топлотен третман.” 

                                                                 
∗1 Член 7 алинеја (ѓ) од Правилникот за санитарно хигиенските 
услови за производство на храна е усогласување со Анекс II, Пог-
лавје II, став (1), точка (ѓ) од  Регулативата Бр. (EC) 852/2004 на 
Европскиот Парламент и Советот од 24 Април 2004 за хигиена на 
храна, 32004R0852 
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Член 9 
По член 28 се додава нов член 28-а кој гласи: 
 

„Член 28-а 
Ставање во промет на сурово млеко 

 
(1) По исклучок од одредбите на членовите 22, 23, 

24, 25, 26, 27 и 28 од овој правилник, примарен произ-
водител на млеко или во негово име друг операторот  
со храна може да стави во промет сурово млеко во 
форма на директно снабдување на крајниот потрошу-
вач доколку ги исполнува следните барања:  

1) Млекото потекнува од крави или биволици: 
(а) кои потекнуваат од стада 
- официјално слободни од туберкулоза; 
- официјално слободни од бруцелоза; 
(б) кои не покажуваат симптоми на заразно заболу-

вање преносливо на луѓето преку млеко; 
(в) чие млеко нема абнормални органолептични ка-

рактеристики; 
(г) чијашто општа здравствена состојба не е влоше-

на од некакво видливо нарушување и кај кои не е при-
сутна инфекција на репрoдуктивните органи проследе-
на со исцедок, воспаление на цревата со дијареа и тре-
ска, или препознатливо воспаление на вимето; 

(д) кои не покажуваат никаква рана на вимето која 
би се одразила на млекото; 

(ѓ) од кои, во случај на крави, се добива два литри 
млеко дневно; и 

(ж) кои не биле лекувани со супстанции опасни или 
потенцијално опасни по здравјето на луѓето кои се ла-
чат преку млекото, освен ако млекото не го задоволува 
период на каренца одреден во прописите од областа на 
ветеринарното здравство. 

2) Млекото потекнува од овци и кози: 
(а) кои припаѓаат на одгледувалишта официјално 

слободни од бруцелоза; и 
(б) кои ги задоволуваат барањата дефинирани во 

алинеа 1) со исклучок на оние во точките (а) и (ѓ).  
3) Кога различни животински видови се одгледува-

ат заедно на одгледувалиште за производство на суро-
во млеко, за секој вид на животни треба да обезбеди 
дека се исполнети општите здравствени барања на ист 
начин како кога би биле сами; и 

4) Доколку кози се чуваат заедно со крави на истите 
задолжително се спроведува тест за туберкулоза.  

(2) Примарниот производител на млеко или во не-
гово име друг оператор со храна кој става во промет 
суровото млеко треба да обезбеди дека животните на 
одгледувалиштето за производство на млеко поминува-
ат низ редовни службени контроли за да се обезбеди 
исполнување на барањата пропишани во овој правил-
ник и испоолнување на барањата за сурово млеко утвр-
дени во овој правилник. 

(3) За спроведување на одредбите од ставовите (1) и 
(2) на овој член примарниот производител на млеко 
или во негово име друг оператор со храна  треба посто-
јано да спроведува сопствени контроли и да: 

1) ги идентификваат критичните точки на одгледу-
валиштето врз основа на користените процеси;  

2) врши мониторинг и проверка на таквите критич-
ни точки со соодветни методи; 

3) зема мостри за анализа во лабораторија одобрена 
од надлежниот орган за да ги проверува методите за 
чистење и дезинфекција и за да го проверува почитува-
њето на хигиенските барања за сурово млеко утврдени 
во овој правилник,  

4) чува пишана евиденција на потребните информа-
ции во согласност со став (1) од овој член во поглед на 
нивното давање на увид на надлежниот орган; 

5) го информира надлежниот орган кога врз основа 
на испитувањето во лабораторија или која било други 
информации на негово располагање има причина да ве-
рува дека суровото млеко кое тие го произведуваат 
претставува сериозен  ризик по здравјето на луѓето; и 

6) во случај на непосреден ризик по здравјето на лу-
ѓето, да ја повлече од пазарот количината на производи 
добиена во технолошки слични услови или производи 
кои веројатно претставуваат ист ризик. Повлечената 
количина на производи треба да остане под надзор и 
контрола на надлежниот орган сè додека не се уништи, 
употреби за друга намена, сем за исхрана на луѓето 
или, по одобрувањето од надлежниот орган, преработи 
на соодветен начин за да се осигура безбедноста по 
здравјето на луѓето. 

(4) Примарниот производител на млеко или во не-
гово име друг оператор со храна треба доказите за 
усогласеност со барањата наведени во став (3) точките 
1) и 2) од овој член  да ги проследи  до надлежниот ор-
ган, кој врши редовни службени контроли во однос на  
нивното исполнување.”  

 
Член 10 

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 
2 кои е составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Во член 31 став (4) се менува и гласи: 
„Управата за ветеринарство согласно Годишниот 

план за спроведување на службени контроли, а врз ос-
нова на анализа на ризик спроведува контроли во одг-
ледувалишта за производство на млеко за да потврди 
дека: 

а) барањата за одобрување на објектите за произ-
водство на млеко се исполнети; и 

б) барањата за безбедност и хигиена при молзење-
то, собирањето и транспортот на млеко пропишани со 
овој правилник, се исполнети.” 

 
Член 12 

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

 
Бр. 11-2284/1                Министер за земјоделство, 

28 јуни 2010 година         шумарство и водостопанство, 
    Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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     Бр. 20-5447/1 
6 јули 2010 година                          Министер, 
         Скопје                          д-р Бујар Османи, с.р. 
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12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 



12 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 јули 2010 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1729. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Битола - Општина Битола.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Битола, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 
 
    Бр. 09-10914/1  
8 јули 2010 година                              Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1730. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Жировница - Оп-
штина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Жировница, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-10915/1 
8 јули 2010 година                              Директор,  

   Скопје                        Љупчо Георгиевски, с.р. 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
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