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942. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА ИНВЕСТИ-
ТОРИТЕ ERSTE BANK, EBRD И IFC ВО СТОПАН-

СКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за гарантирање на инвести-
цијата на инвеститорите ERSTE BANK, EBRD и IFC 
во Стопанска банка АД Скопје, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 10 јуни 1998 година. 

Број 07-2404/1 
10 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија44. 

943. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДЕЊЕ 
НА РЕГИСТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за водење на регистри во 
Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 10 јуни 1998 година. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА 
ИНВЕСТИТОРИТЕ ERSTE BANK, EBRD И IFC ВО 

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 

Член 1 
Република Македонија ја гарантира инвестицијата 

на инвеститорите Првата банка на австриските штедил-
ници АД од Австрија (ERSTE BANK), Европската 
банка за обнова и развој со седиште во Лондон (EBRD) 
и Меѓународната финансиска корпорација со седиште 
во Вашингтон (IFC) (во натамошниот текст: Инвести-
торите) што се однесува на откуп на мнозинскиот пакет 
на акции од Стопанска банка АД Скопје. 

Член 2 
Гаранцијата од членот 1 на овој закон се однесува за 

износот на вложените средства за откуп на акциите од 
Стопанска банка АД Скопје и за надомест на штети од 
покренати судски постапки од статусен карактер до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 3 
Изворите за надомест на гаранцијата од членот 1 на 

овој закон се: 
- средствата на Буџетот на Република Македонија 

што се водат на депозитна сметка кај Стопанска банка 
АД Скопје и 

- средствата од Буџетот на Република Македонија. 
Член 4 

Се овластува министерот за финансии од името на 
Република Македонија да ги потпише сите потребни 
акти поврзани со постапката на откупот на акциите од 
страна на Инвеститорите во Стопанска банка АД Скоп-
је. 

Број 07-2405/1 
10 јуни 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со овој закон се уредува: водењето на регистри и 
начинот на нивното установување; основањето, органи-
зацијата и работата на Централниот регистар; односите 
меѓу Централниот регистар и други установени реги-
стри и нивните корисници; системот на кредитни, ин-
формации и други прашања од значена за регистри-
рана на податоци во Република Македонија. 

И. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИ 
Член 2 

Заради континуирано утврдување и следена на ста-
тусот на недвижниот имот и залогата на подвижни 
предмети и права, како и статусот и состојбата на прав-
ните лица »и нивната годишна сметка, во Република 
Македонија се водат посебни регистри. 

Регистрите од ставот 1 на овој член се водат и обеди-
нуваат во единствен систем преку Централниот реги-
стар. ^ 

Во Централниот регистар, покрај регистрите од ста-
вот 1 на овој член, можат да се водат и други регистри 
установени со закон. * 

Член 3 
Во Регистарот за недвижности ( земјите - земодел-

ско, градежно и шумско и згради - семејни станбени 
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згради и станови, деловни згради и деловни просторни, 
посебни делови од згради, идеални делови од згради и 
други објекти изградени на земјиштето), се запишу-
ваат: правото на сопственост, сосопственоста, закупот, 
службеносгите, предимството, хипотеката и другите 
оптоварувања и ограничувана на сопственоста, под 
услови и на начин утврдени со закон. 

Извори на податоци за Регистарот за недвижностите 
се катастарот и другите јавни книги (книга на тапии и 
интабулациони книги). 

Член 4 
Во Регистарот за залог на подвижни предмети и 

права (моторни возила, машини и опрема, залихи на 
стока, побарувања, приноси од земјоделска дејност и 
други категории на подвижни предмети и права), се 
запишува залог на подвижни предмети и права настанат 
врз основа на закон, судска одлука, договор и заложна 
исправа. 

Извори на податоци за Регистарот за залог на под-
вижни предмети и права се регистарот за моторни во-
зила и други регистри и евиденции запишани во јавните 
книги што ги водат другите органи и нотарските служ-
би. 

Член 5 
Во Регистарот на правните лица (трговски друштва, 

јавни претпријатија, јавни установи и други установи, 
задруги, здруженија на граѓани, политички партии, 
државни органи, органи на единиците на локалната са-
моуправа и други форми на организирање што не 
вршат трговска дејност), се запишуваат релевантни по-
датоци за правното, односно друго лице од кое се согле-
дува неговиот идентитет и бонитет. 

Во Регистарот на правните лица се запишуваат и 
други правни лица што остваруваат деловен потфат. 

Регистарот на правни лица содржи одделни пода-
тоци за трговските друштва запишани во трговскиот 
регистар, согласно со Законот за трговските друштва, 
како и податоците за правните лица од ставовите 1 и 2 
на овој член, чиј упис е определен со посебни закони и 
се водат во посебни регистри и евиденции. 

Извор на податоци за Регистарот за правните лица 
се трговскиот регистар и другите регистри и евиденции 
што ги вбдат судовите, органите на државната управа, 
односно други органи и организации што вршат јавни 
овластувања. 

Член 6 
Во Регистарот на годишни сметки на правните лица 

се запишуваат релевантни факти за правното лице и за 
други правни субјекти што остваруваат деловен потфат 
од кои се добива вистинита и правична слика за сред-
ствата, капиталот, обврските, приходите, расходите и 
финансискиот резултат на субјектот на уписот и други 
податоци од годишната сметка и ревизорскиот извеш-
тај на правното лице од значење за утврдување на него-
виот бонитет. 

Извори на податоци за Регистарот за годишните 
сметки се годишната сметка и ревизорскиот извештај 
на правното лице. 

Член 7 
Преку Централниот регистар се обезбедува водење, 

обединување и работа на регистри, се подобрува квали-
тетот на постојните регистри, се обезбедува компјутер-
ско водење на регистри и поголема координација меѓу 
регистрите со повеќестрано поврзување и користење на 
податоците содржани во истите. 

Централниот регистар, покрај работите од ставот 1 
на овој член, обезбедува обединување на податоците и 
информациите од повеќе различни институции и меѓу-
себна размена на податоци меѓу регистрите, односно 

институциите кои учествуваат во создавањето и воде-
њето на регистрите. 

Податоците во регистрите што се водат во Централ-
ниот регистар се прибираат и издаваат дисперзирано, се 
чуваат и обработуваат на едно место, а самото реги-
стрирање се врши во согласност со закон. 

Член 8 
Регистрите што се водат и обединуваат преку цен-

тралниот регистар и другите регистри установени со 
закон, се јавни книги од значење за државните и други 
органи и организации и други корисници. 

Член 9 
Регистрите содржат податоци и јавни информации 

достапни за јавноста. 
Податоците содржани во регистрите имаат статус на 

претпоставена точност и вистинитост. 
Податокот запишан во регистарот може секој, кој за 

тоа има интерес, да го разгледува, да го препишува и да 
бара да му се издаде заверен препис. 

Податокот од ставот 3 на овој член може да се кори-
сти само за намената за која е земен и не смее да биде 
злоупотребуван. 

Член 10 
Регистрите се водат компјутерски, согласно со стан-

дардите за компјутерска обработка на податоци и стан-
дардизирани обрасци. 

Регистрите се водат на единствен начин на терито-
ријата на Република Македонија. 

Член И 
Централниот регистар обезбедува и создава един-

ствена основа на податоци потребни за водење на реги-
стрите. 

Исправите што произлегуваат од водењето на реги-
стрите ги издава Централниот регистар. Исправите 
имаат правна важност доколку се потпишани од овла-
стено лице и заверени со печат на Централниот реги-
стар. 

Член 12 

Со запишувањето на податоците во регистрите се 
засноваат права кои правното дејство го стекнуваат со 
уписот во соодветниот регистар. Правното дејство од 
податокот запишан во регистарот се однесува како кон 
странките, односно корисникот, така и кон трети лица. 

Член 13 
Уписот во регистрите на разни правни релевантни 

факти со цел за индивидуализам^ а било на одредени 
лица (правни и физички), било на предмети или за 
утврдување на нивната деловна и друга состојба, се 
врши врз основа на пријава за регистрирање. 

Пријавата за регистрирање се поднесува на пропи-
шан образец до Централниот регистар. 

Пријавата и другите прилози за регистрирање се 
поднесуваат во форма погодна за компјутерска обра-
ботка на податоци. 

Пријавата и прилозите кон неа, како и исправата за 
извршената регистрација се враќаат на подносителот, а 
во Централниот регистар се чува оптички запис за 
истите. 

Член 14 
За примените пријави за регистрација се води по-

себна евиденција. 
Евиденцијата за примените пријави содржи пода-

тоци за: редниот број под кој пријавата е примена; дата 
и час кога е примена; целта на поднесувањето; един-
ствениот идентификационен број на поднесувачот; име 
и презиме односно фирма на поднесувачот на пријавата 
и број на предадените прилози кон пријавата. 
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За примената пријава за упис се издава потврда. 
Потврдата се заверува со потпис на овластениот ра-

ботник и печат на Централниот регистар. ' 
Член 15 

Формата и содржината на пријавата и .другите 
исправи и обрасци за регистрирање ги пропишува Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 16 
Во однос на заштитата на податоците прибрани за 

потребите на водена на Централниот регистар се при-
менуваат одредбите од Законот за заштита на личните 
податоци, ако со овој закон поинаку не е уредено. 

Заштитата на податоците се обезбедува преку пре-
земање мерки против неовластен пристап и било каква 
неовластена обработка, како и мерки со кои се спре-
чува уништување, губење, промена, злоупотреба или 
неовластена употреба на податоците. 

Податоците и информациите што се предмет на по-
себна заштита мораат да имаат ознака за степенот на 
тајноста и можат да се користат само во согласност со 
условите пропишани за користење на таквите податоци 
и информации. 

Доколку податоците се земени од јавните општо до-
стапни збирки на податоци, не може да постои никаква 
забрана за нивно користење. 

Член 17 
Во регистрите субјектот на уписот може да има само 

еден единствен идентификационен број. 
Единствениот идентификационен број за физичкото 

лице е единствениот матичен број на граѓанинот, а 
единствениот идентификационен број на правното лице 
и другите правни лица што вршат деловен потфат е 
бројот на правното лице, односно субјектот на уписбт 
во соодветниот регистар кој е единствен непроменлив и 
неповторлив. 

Под идентификациони броеви во смисла на ставот 2 
на овој член се подразбираат оние индивидуални пода-
тоци кои овозможуваат директна идентификација,на 
правното или физичкото лице, а се однесуваат на името 
и презимето, односно фирмата и адресата и единстве-
ниот идентификационен број кој се води согласно со 
прописите. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ЦЕНТРАЛ-
НИОТ РЕГИСТАР 

Член 18 
Регистрите од членот 2 на овој закон се водат и 

обединуваат во Централниот регистар. 
Член 19 

Централниот регистар е самостојна стручна органи-
зација со права и обврски утврдени со овој и со друг 
закон. 

Централниот регистар има својство на правно лице. 
Седиштето на Централниот регистар е во Скопје. 

Член 20 
Централниот регистар за водење на регистрите упо-

требува единствени постапки, инструменти и обрасци 
кои се задолжителни за носителите и учесниците во 
процесот на регистрирање. 

Член 21 
Централниот регистар обезбедува рационално и 

ефикасно евидентирање, прибирање, обработка, пре-
нос и искажување на податоците и информациите и 
нивна побрза и полесна достапност до субјектите на 
системот. Tf Член 22 

Во вршењето на работите од својот делокруг, Цен-
тралниот регистар се придржува на начелата на неу-

тралност, објективност, стручна независност, доверли-
вост, рационалност, економичност и ефикасност. 

Централниот регистар за прибирање и дистрибу-
ирање на податоците од регистрите развива инфра-
структура на територијата на Република Македонија. 

Член 23 
За вриење на работите од својот делокруг, Цен-

тралниот регистар ги користи податоците од збирките, 
регистрите и другите евиденции што се водат, а имаат 
јавно-правен карактер. 

Податоците од ставот 1 на овој член можат да се 
користат како извори на податоци за вршење на дејно-
ста на Централниот регистар во сите случаи, под услов 
да се обезбеди заштита на податокот, освен ако со 
закон со кој се воведени не е изрично уредено дека тие 
податоци не можат да се користат надвор од потребите 
на установената збирка. 

Прибраните податоци Централниот регистар ги 
обработува, обликува, класифицира, складира и чува 
во своите бази на податоци. 

Член 24 
Податоците и информациите од Централниот реги-

стар се користат за потребите на државните и други 
органи и организации и другите корисници. 

Член 25 
Централниот регистар во рамките на своите над-

лежности ги врши следниве стручни работи: 
- обезбедува единствена примена на стандардите за 

водењето на регистри; 
- обезбедува рамноправен и еднаков третман во сер-

висирањето на потребите на учесниците во процесот на 
регистрирањето и единствен квалитетен, брз, сигурен и 
економичен пристап кон податоците од страна на ко-
рисниците; 

- ги утврдува потребите за податоци и подготвува 
инструменти за прибирање, обработка и дистрибуција 
на податоците; 

- воведува единствена и рационална технологија во 
извршувањето на задачите заснована на современи ин-
форматички достигнувања; 

- обезбедува рационална организирана мрежа на ор-
ганизациони единици за вршење на работите од својата 
надлежност; 

- ги акумулира, обработува, селектора и системати-
зира прибраните податоци и ги чува, презентира и ди-
стрибуира, односно посредува при давањето на подато-
ците; 

- соработува со овластените носители на подато-
ците, дава мислење при воведување нови и дополну-
вање на постојните регистри и други збирки на пода-
тоци кои можат да бидат извор на податоци за вршење 
на работите од неговата надлежност; 

- дава иницијативи и предлози за содржинско допол-
нување на постојните евиденции и регистри и за воведу-
вање на нови регистри; 

- презема организациони и технички мерки за заш-
тита на личните и други индивидуални податоци и 

- самостојно и во соработка со други носители на « 
регистри и евиденции реализира проекти од областа на 
прибирањето, обработка и дистрибуција на податоци-
те. 

Член 26 
Централниот регистар, набавка на опрема за комп-

јутерска обработка на податоците го врши врз основа 
на програма со која се обезбедува ефикасно, раци-
онално и поврзано користење на опремата. 

Член 27 
Централниот регистар е одговорен за навременоста, 

вистинитоста, целосноста и разбирливоста на подато-
ците од централната база на податоци. 
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Член 28 
За вршење на работите утврдени со овој закон, Цен-

тралниот регистар одговара пред Владата на Република 
Македонија. 

Член 29 
Централниот регистар обезбедува јавност и достап-

ност на податоците со кои располага: 
- преку давање и користена на податоци и информа-

ции, 
- остварувана увид во податоците и информациите 

кои се складираат и чуваат, преку презентирање на 
податоци и информации во публикации и во средствата 
за јавно информирање и 

- преку непосредна размена на податоци и информа-
ции меѓу субјектите на системот. 

Член 30 
Со Централниот регистар управува Управен одбор 

кој е составен од петмина члена, од кои тројца именува 
Владата на Република Македонија од редот на компе-
тентни стручњаци, а двајца члена од редот на вработе-
ните. 

Со Централниот регистар раководи директор име-
нуван од Владата на Република Македонија. 

Членовите на Управниот одбор и директорот на 
Централниот регистар се именуваат за време од четири 
години, со право на повторно именување. 

Член 31 
Централниот регистар донесува статут со кој побли-

ску се уредува работењето и организацијата. 
Статутот од ставот 1 на овој член го донесува Управ-

ниот одбор во рок од 30 дена по неговото конститу-
ирање. 

На Статутот на Централниот регистар согласност 
дава Владата на Република Македонија. 

Член 32 
За извршување на работите и задачите Централниот 

регистар наплатува: 
- надоместоци за вршење на услугите на регистри-

рање и за водење на регистрите и 
- надоместоци за работи што се извршуваат врз ос-

нова на договор и /фуги услуги што ги врши Централ-
ниот регистар. 

Надоместокот за работите и услугите од став 1 али-
неја 1 на овој член се определува со тарифа на Централ-
ниот регистар на кој согласност дава Владата на Репу-
блика Македонија. 

Од приходите што Централниот регистар ги оства-
рува се надоместуваат трошоците од тековното рабо-
тена за водење на Централниот регистар. 

Член 33 
Прописите кои се однесуваат на органите на држав-

ната управа, се применуваат и на Централниот реги-
стар, ако со овој закон поинаку не е уредено. 

IV. ОДНОСИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР СО 
ДРУГИТЕ УСТАНОВЕНИ РЕГИСТРИ И НИВНИТЕ 

КОРИСНИЦИ 

Член 34 
Централниот регистар обезбедува меѓусебна повр-

заност на регистрите што ги води, како и нивна поврза-
ност сб постојните јавни и други регистри и води грижа 
за нивно ажурирана со податоците со кои располага. 

Органите што ги водат регистрите со јавно-правен 
карактер и други регистри се должни да овозможат 
непречено користење на податоците од страна на Цен-
тралниот регистар заради остварување на улогата на 
регистрите како книги со јавно-правен карактер и обез-

бедување на ефикасност и рационалност во нивното 
користење. 

Органите од ставот 2 на овој член и Централниот 
регистар се должни меѓусебно да си доставуваат пода-
тоци со кои располагаат, како и да даваат објаснувања 
и помош во врска со вршењето на работите од својата 
надлежност. 

Член 35 
Податоците што се користат за воведување на реги-

. стрите и нивното ажурирање, Централниот регистар ги 
прибира преку пријавите за регистрирање и другите 
обрасци, како и преку непосредно преземање на пода-
тоците од соодветните документи или збирки на пода-
тоци. 

Пред преземаното на податоците, Централниот ре-
гистар ги запознава овластените носители на подато-
ците за: 

- законската основа за прибирање на податокот; 
- целта, односно намената за која се прибира пода-

токот; 
- органот односно организацијата што ќе ги прибере 

и обработи податоците; 
- заштитата на податоците; 
- опфатот и начинот на прибираа на податоците и 
- обврската за доставуваа на податоците. 

Член 36 
На лицата определени за непосредно прибирање на 

податоците и на лицата определени да извршат кон-
трола на податоците им се издава писмено овластување 
кое ги содржи следниве податоци: име и презиме на 
лицето, единствен матичен број на граѓанинот, адреса 
на живеење, намена за која се прибира податокот, од-
носно контролира податокот, обврска за заштита на 
податокот и рок за кој важи овластувањето. 

V. СИСТЕМ НА КРЕДИТНИ ИНФОРМАЦИИ 

Член 37 
Податоците што содржат кредитни информации за 

потребите на правните и физичките лица, ги собираат 
посебни агенции организирани на комерцијална основа 
како трговски друштва кои во вид на занимање вршат 
деловен потфат за: прибирање, обработка и дистрибу-
ирање на .кредитни информации; информативно-изда-
вачки и печатарски услуги од банкарската и воопшто од 
финансиската сфера; маркетинг; економско-финанси-
ски консалтинг; лизинг; давање совети и други трговски 
услуги. 

Агенциите од ставот 1 на овој член се основаат во 
согласност со Законот за трговските друштва. 

Одобрение за работа на агенциите за кредитни ин-
формации дава Владата на Република Македонија. 

Критериуми за давање одобрение за работа на аген-
циите за кредитни информации ги утврдува Владата на 
Република Македонија. 

Член 38 
Извори на кредитни информации што се прибираат, 

обработуваат и дистрибуираат можат да бидат разно-
видни информации и податоци битни за ефикасно рабо-
т е а на правните субјекти, кои веќе се собрани во 
форма на збирка на податоци или што непосредно ќе се 
собираат. 

Член 39 
Прибраните податоци за кредитни информации во 

зависност од потребите на пазарот и на нивните корис-
ници, а врз основа на установена комерцијална база на 
податоци од вршителот на дејноста на кредитните ин-
формации, се обработуваат и пласираат низ разните 
услуги и продукти од таквите податоци. 
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Агенцијата за кредитни информации гарантира за 
квалитетот и одговара за точноста, ефикасноста и еко-
номичноста на обработката и користењето на подато-
ците содржани во проектите на кредитните информа-
ции. 

Член 40 
Во Договор со Централниот регистар и со другите 

институции што регистрираат и евидентираат податоци 
чие користење не е ограничено за јавноста, како и врз 
основа на сопственото ангажирана во прибирањето на 
други информации за работењето на правните лица или 
што произлегуваат од следена на средствата за јавно 
информирана и слично, агенцијата за кредитни инфор-
мации ги интегрира и обработува податоците и ги кори-
сти како комерцијална база за подготовка на продукти 
наменети за заинтересираните субјекти. 

Како продукт на обработката на кредитните инфор-
мации можат да бидат: информации, анализи, пре-
гледи, извештаи (за сегашната состојба, за историскиот 
развој или за точно определено време), компарации, 
деловни планови, годишни сметки и други пресметки, 
каталози, графикони, адресна стабилност, кредитна 
способност, како и комерцијални регистри, збирки на 
податоци, документи од регистрации, изводи од 
исправи и слично. 

Покрај продуктите од ставот 2 на овој член, како 
резултат од обработката на податоците, агенцијата за 
кредитни информации може да ги врши услугите на: 
маркетинг, лизинг, економсконфинансиски консалтинг, 
совети и други услуги од банкарската и финансиската 
сфера. 

Член 41 
Податоците од кредитните информации се доставу-

ваат до корисникот кој за тоа има интерес и во рамките 
на претходно договорената намена за користење на 
таквите податоци, односно нивни продукти. 

Кредитните информации не смеат да содржат пода-
тоци што со пропис се прогласени за тајна или да содр-
жат компромитирачки* и невистинити податоци со кои 
може да се наруши личниот или семејниот интегритет 
на граѓанинот или да се наруши угледот на одделно 
правно лице. 

Член 42 
Правата и обврските во однос на користењето на 

изворите на податоците, како и правата и обврските 
спрема корисниците на податоците, договорно се уре-
дуваат меѓу заинтересираните страни во процесот на 
користењето на податоците. • 

VI. НАДЗОР 
Член 43 

Надзор над примената на овој закон врши Мини-
стерството за финансии. 

Надзор над спроведувањето на организационите и 
технолошките постапки и мерки за заштита на подато-
ците го врши органот на управата надлежен за рабо-
тите на информатиката и за информатичкиот систем на 
Република Македонија. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 44 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во правното лице 
ако: 

- одбие разгледувана податок, не допушти истиот да 
се препише или одбие да се даде заверен препис (член 9 
став 3); 

- допушти неовластен пристап, неовластена обра-
ботка, непреземање мерки со кои се спречува уништу-

вање, губење, промена, злоупотреба или неовластена 
употреба на податоците (член 16 став 2) и t 

- допушти кредитните информации да содржат пода-
тоци што со пропис се прогласени за тајна или да содр-
жат компромитирачки и невистинити податоци со ион 
се нарушува личниот или семејниот интегритет на гра-
ѓанинот или угледот на одделно правно лице (член 41 
став 2). 

v m . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Централниот регистар ќе се конституира во соглас-

ност со одредбите од овој закон во рок од една година 
од денот на неговото влегување во сила. 

До конституирањето на Централниот регистар, ра-
ботите од надлежност на Централниот регистар ги 
врши институцијата што ќе ја определи Владата на Ре-
публика Македонија. 

Член 46 
, Прописите за спроведување на овој закон ги доне-

сува Владата на Република Македонија, во рок од шест 
месеци од неговото влегување во сила. 

Член 47 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

рз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВСТВО 

Се прогласува Законот за ветеринарното здрав-
ство, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 10 јуни 1998 година. 

Број 07-2410/1 т Претседател 
10 јуни 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува здравствената заштита на 

животните од болести, заштитата од заразните болес-
ти кои од животните се пренесуваат на луѓето, вете-
ринарно-санитарен преглед и контрола, ветеринарна 
заштита и унапредување на животната средина и при-
родата, минимален задолжителен обем на здравствена 
заштита на животните од болести, надоместоци и 
трошоци за здравствена заштита на животните, орга-
низација и вршење на ветеринарно-здравствената деј-
ност и други прашања од областа на ветеринарното 
здравство. 
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Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1."Животни" се: копитари (коњи, мазги, мули и ма-

гарица); чапункари (говеда, биволи, овци, кози и сви-
њи); перната живина (кокошки, мисирки, гуски, шатки 
и друга перната живина); украсни и егзотични птици и 
животни; кучиња, мачки, куникули, пчели, пијавици, 
свилени буби, риби, ракови, школки, ежеви, желки, 
полжави, жаби, лумбрикултура, ловен дивеч, диви 
ѕверови, лабораториски животни и инсекти; 

2. "Животни за колење" се: копитари, чапункари, 
перната живина, куникули и дивеч чие месо е наме-
нето за исхрана на луѓето; 

3. "Сопственици на животни" се: физички и правни 
лица кои се држатели на животни, директно одго-
ворни за здравјето на животните; 

4. "Условно грло" е: животно или збир на истови-
дни животни во тежина од 500 килограми жива мера; 

5."Производ од животинско потекло" е: составен 
дел на животинското тело во сурова, полупреработена 
или преработена состојба и млеко, јајца, производи од 
месо, риби, млеко и јајца, икра, мед и други производи 
од пчели, како и производи од ракови, школки, 
полжави и жаби наменети за исхрана на луѓето; 

6."Суровини од животинско потекло" се: состав-
ните делови на животинското тело, млеко, јајца и мед 
во непреработена состојба, без оглед на нивната на-
менам 

7. "Отпадоци од животинско потекло" се: состав-
ните делови на животинското тело кои не се наменети 
за исхрана на луѓето; 

8. "Отпадни води" се: водите што се создаваат во 
објектите за одгледување на животни, во кланиците и 
објектите за обработка, преработка и складирање на 
производи, суровини и отпадоци од животинско по-
текло, за кои е потребна посебна технологија за одво-
јување и пречистување; 

9."Мрша" е : пцовисано, мртвороден©, абортирано, 
отстрелано, убиено, заклано или присилно заклано 
животно, цело или во делови што се неупотребливи за 
исхрана на луѓето и за исхрана на животните во не-
преработена состојба; 

10. "Конфискат" е: дел од животинско тело и вна-
трешни органи на животните кои при ветеринарно-
санитарен преглед е утврдећо дека не се употреблив^ 
за исхрана на луѓето; 

И."Кафилерија" е : објект за преработка на живо-
тински мрши и на отпадоци од животинско потекло со 
термичка преработка; 

12. "Премикс" е : ветеринарно-медицински произ-
вод кој се додава во добиточна храна; 

13. "Добиточна храна "е: производ од растително, 
животинско или минерално потекло, добиен природно 
како кабаста, концентрирани или индустриски ком-
плетни крмни смески и суровини, кои служат за ис-
храна на животните, а не се штетни за нивното здрав-
је; 

14. "Меланж"е : хомогенизира^ и замрзната маса 
од искршени јајца од живина; 

15. "Шталско ѓубре "е: цврст измет од животните 
во објектот за одгледување на животни и на ѓубриш-
тето; 

16. "Осока"е: течен измет од животните во канали-
те на објектот за одгледување на животни и во јамата 
за осока; 

17. "Компост"е: цврстиот дел од ѓубрето, добиен 
по анаеробна ферментација; 

18. "Заболено од заразна болест "е: животното што 
покажува карактеристични знаци на соодветна зараз-
на болест или заразата е утврдена лабораториски или 
по пат на некоја друга научно призната дијагностичка 
метода; 

19. "Сомнително на заразна болест "е: животното 
кај кое знаците на болеста не се јасно изразени или 
кога две или повеќе животни ќе заболат или пцо-
висаат со исти или слични симптоми на заболување 
или кога животното ненадејно ќе пцовиса без видливи 
причини; 

20. "Сомнително на заразување'^: животното што 
било во непосреден или посреден допир со болно жи-
вотно или животно сомнително на заразна болест и 
животно за кое нема уверение за здравствена состојба; 

21. "Објекти со сомнителни епизоотиолошки усло-
ви" се: објекти за одгледување на животни во кои не 
се спроведуваат пропишаните прегледи на животните 
и објекти во кои се врши недозволен и неконтролиран 
промет со животни и производи од животинско потек-
ло; 

22. "Зоонози"се: болести кои по природен пат се 
пренесуваат од животните на луѓето и обратно; 

23. "Особено опасни заразни болести "се: болестите 
од Листата "А "од Меѓународниот зоосанитарен ко-
декс; 

24."Епизоотиолошко подрачје "е: подрачје на пове-
ќе соседни општини; 

25."Епизоотиолошка единица "е: подрачје на една 
општина и градот Скопје ; 

26. "Други болести на животните "се: сите паразит-
ски и органски болести кои можат да го загрозат 
здравјето на животните; 

27. "Епизоотија"е: појава на бројни случаи на 
заразна болест при која во поглед на бројноста, вре-
мето и зафатените видови на животни го надминува 
очекуваниот број на случаи; 

28. "Итни случаи "се: појава или сомневање дека се 
појавиле особено опасни заразни болести, случаи кога 
постои непосредна опасност за животот на животното 
или случај на породување на животното; 

29. "Заразено подрачје "е: подрачјето на кое е утвр-
ден еден или повеќе извори на зараза и на кое постајат 
услови за ширење на заразата; 

30. "Загрозено подрачје "е: подрачјето на кое може да 
се пренесе болеста од заразеното подрачје и на кое пос-
тојат услови за ширење на болеста; 

31. "Ветеринарно-санитарни прегледи и контро-
ливе : прегледи и контроли на животни, производи, 
суровини и отпадоци од животинско потекло и до-
биточна храна во производството и прометот, кои 
директно или индиректно се во улога на заштита на 
здравјето на животните од болести, како и заштита на 
луѓето од зоонози; 

32. "Сопствена домашна потрошувачка на произ-
води и суровини од животинско потекло "е: потро-
шувачката за потребите на семејството на сопстве-
никот на животните, а секој друг начин на потро-
шувачка или промет (туристичка понуда, селски оби-
чаи, потрошувачка во угостителски објекти, приредби 
и друго) се смета за јавна потрошувачка; 

33. "Принудно колење на животни "е: колењето на 
животни без претходно извршен ветеринарно-сани-
тарен преглед на животните пред колењето; 

34. "Колење од нужда "е: колењето на животни 
заболени од болести за кои колењето не е забрането; 

35. "Хигиенски неисправни производи и суровини 
од животинско потекло "се: производи и суровини од 
животинско потекло кои не одговараат на соодвет-
ните норми за квалитет поради што се неупотребливи 
и штетно влијаат на здравјето на животните и луѓето; 

36. "Штетни материи "се: биорезидуи, ана болици, 
тиреостатици, полихлорирани бифенили, пестициди, 
микотоксини, метали и металоиди, радионуклеотиди и 
органски штетни материи; 

37. "Дезинфекција, дезинсекција и дератизација'^: 
уништување на патогени микроорганизми, штетни ин-
секти и глодари во објектите за одгледување, произ-
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водство и промет на животни, во објектите за колење, 
обработка, преработка, производство, собирање, скла-
дирање како и промет со производи, суровини и отпа-
доци од животинско потекло, добиточна храна и други 
објекти при превенирање и искоренување на болес-
тите кај животните; 

38. "Дезодоризација'^: отстранување на непријат-
ниот мирис во објектите за чување и складирање на 
производи, суровини и отпадоци од животинско по-
текло; 

39. "Санитације "е: физичко и хемиско чистење во 
објектите за одгледување на животни, колење и про-
изводство на производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло; 

40. "Деконтаминација1^: отстранување на биолош-
ки, хемиски и радиоактивни агенси; 

41. "Дехелминтизација"е : третман на домашните 
животни со одредени лековити супстанци со цел да се 
елиминираат ендопаразитите од внатрешните органи; 

42. "Ветеринарно друштво "е: трговско друштво и 
трговец поединец, кое е регистрирано во трговскиот 
регистар за вршење на ветеринарно -здравствена де-
јност (ветеринарна амбуланта, ветеринарна станица и 
ветеринарна болница); 

43. "Ветеринарна медицина "е: збир на науки за 
превентивата и лекувањето на болестите кај живот-
ните, ги проучува физиолошките и патолошките про-
цеси во животинскиот организам, методите за подобра 
исхрана, одгледување и искористување на животните, 
заштита од болести кои се заеднички за животните и 
луѓето и друго и 

44. "Доктор по ветеринарна медицина "е: лице кое 
има завршено Факултет за ветеринарна медицина. 

ЧленЗ 
Под здравствена заштита во смисла на овој закон 

се подразбираат следниве ветеринарно-здравствени 
дејности: 

1. Здравствената заштита на животните од заразни 
и други болести утврдени со овој закон; 

2. Откривање, спречување, лекување и искоренува-
ње на заразните болести кај животните ; 

3. Заштита на животните од зоонози; 
4. Следење и проучување на епизотиолошката сос-

тојба во врска со појава на заразни и други болести на 
животните; 

5. Откривање, спречување, лекување и искорену-
вање на други болести кај животните; 

6. Лабораториска дијагностика и испитување на 
материјали од животни (крв и друго) на заразни болес-
ти; 

7. Лабораториска дијагностика на други болести; 
8. Специјалистички, клинички, патолошки, рендге-

нски и други дијагностички испитувања; 
9. Болничко лекување на животните; 
10. Обезбедување на здрава репродукција на живо-

тните; 
11. Вршење хируршки и други интервенции на 

животните; 
12. Преглед и контрола на животните за колење, 

рибите, раковите, школките, полжавите и жабите, 
производите, суровините и отпадоците од животинско 
потекло и добиточната храна; 

^.Испитување на ветеринарно-санитарната ис-
правност на производите, суровините и отпадоците од 
животинско потекло, добиточната храна, семето за 
вештачко осеменување, оплодени јајце клетки и ем-
бриони, вода за напојување на животните, вода за 
производство на производи и суровини од животинско 
потекло, вода во објектите за производство, склади-
рање, преработка на производи и суровини од живо-
тинско потекло и добиточна храна и отпадните води 

од процесот на производството на производи, су-
ровини и отпадоци од животинско потекло; 

^.Спречување на контаминација на: животни, про-
из! оди, суровини и отпадоци од животинско дотекло, 
добиточна храна и водата со радиолошки, биолошки и 
хемиски контаминенти со цел да се утврди етиопато-
генезата на болеста; 

^.Спречување на контаминација на животната 
средина и природата со причинители и пренесувачи 
(вектори) на заразни болести и други штетни материи, 
нештетно отстранување на животински мрши, кон-
фискати и отпадоци од животинско потекло; 

16.Еколошки мерки за санитација на отпадни води, 
шталско ѓубре, осока и компост; 

17. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, де-
зодоризација и деконтаминација; 

18. Заштита на животните од нехумано постапу-
вање; 

19. Еутаназија на животни; 
20. Ветеринарно-медицинско просветување на соп-

ствениците на животни и населението и 
21. Други работи од областа на ветеринарното зд-

равство утврдени со овој закон. 

Член 4 
Ветеринарно-здравствена дејност од јавен интерес 

е: 
1. Здравствената заштита на животните од заразни 

и други болести утврдени со овој закон; 
2. Откривање, спречување, лекување и искорену-

вање на заразните и други болести на животните; 
3. Заштита на животните од зоонози; 
4. Следење и проучување на епизоотиолошката 

состојба во врска со појава на заразните и други 
болести; 

5. Лабораториска дијагностика и испитување на 
материјали од животни (крв и друго) на заразни и 
други болести; 

6. Преглед и контрола на животните за колење, ри-
бите, раковите, школките, полжавите и жабите, про-
изводите, суровините и отпадоците од животинско 
потекло; 

7. Испитување на хигиенската и ветеринарно-сани-
тарната исправност на производите, суровините и от-
падоците од животинско потекло, добиточната храна, 
семето за вештачко осеменување, оплодени јајце 
клетки и ембриони, вода за напојување на животните, 
вода во објектите за производство, складирање, пре-
работка на производи и суровини од животинско по-
текло, добиточна храна и отпадните води од процесот 
на производството на производи, суровини и отпадоци 
од животинско потекло; 

8. Спречување на контаминација на: животни, про-
изводи, суровини и отпадоци од животинско потекло, 
добиточна храна и водата, со радиолошки, биолошки 
и хемиски контаминенти со цел да се утврди етиопато-
генезата на болеста; 

9. Спречување на контаминација на животната сре-
дина и природата со причинители и пренесувачи на 
заразни болести и други штетни материи, нештетно 
отстранување на животински мрши, конфискати и 
отпадоци од животинско потекло; 

10. Еколошки мерки за санитација на отпадни 
води, шталско ѓубре, осока и компост; 

11. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, де-
зодоризација и деконтаминација при појава на заразни 
болести; 

12. Ветеринарно-медицинско просветување на 
сопствениците на животни и населението и 

13. Еутаназија на кучиња, мачки и други животни -
скитници при појава и превенирање на заразни и други 
болести кај животните. 



Стр. 1642 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 Јуни 1998 

Член 5 
Република Македонија, општините, градот Скопје, 

ветеринарните друштва, сопствениците на животни, 
сопственици на објекти за одгледувале и промет со 
животни, производство, обработка, преработка, про-
мет и складирање на производи, суровини и отпадоци 
од животинско потекло и добиточна храна се должни 
да обезбедат здравствена заштита на животните и 
примена на мерки за откривање, спречување и иско-
ренување на болести на животните согласно со овој 
закон. 

Мерките за откривање, спречување и искорену-
вање на болести на животните утврдени со овој закон, 
ги спроведуваат субјектите од ставот 1 на овој член, 
секој во рамките на своите права и обврски. 

Мерките за откривање, спречување и искорену-
вање на зоонозите на животните ги спроведуваат вете-
ринарните друштва кои ќе ги определи министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 6 
Сопственикот на животните има право на оствару-

вање здравствена заштита на животните. 
Слободен е изборот на доктор по ветеринарна ме-

дицина, освен за работите кои се однесуваат на спро-
ведувањето на минимален задолжителен обем на зд-
равствена заштита на животните од заразни болести. 

Секој е должен да го чува здравјето на животните, 
како и здравјето на луѓето од болести кои се пренесу-
ваат меѓу животните и од животните на луѓето и 
обратно. 

Секој сопственик на животни е должен со живот-
ните да постапува хумано и да ги заштити од болки и 
правовремено да побара да им се укаже ветеринарно-
здравствена помош. 

Болното или повреденото животно, кога болеста 
или повредата е од таква природа, што животот на 
животното не може да се спаси треба безболно да се 
убие. 

Објектите во кои се сместуваат животните мораат 
да бидат прилагодени да ги задоволуваат биолошките 
потреби на секоја категорија на животни. 

На животните мора да им се обезбеди потребна 
хигиенски исправна добиточна храна и вода. 

Забрането е мачење на животните во текот на од-
гледувањето, чувањето, користењето при работа и при 
обука (дресура ). 

Научноистражувачки испитувања на животните 
можат да се вршат само во здравствено-медицински, 
ветеринарно-здравствени, фармацевтски и други науч-
ни институции при што животните не смеат да се 
изложат на мачење. 

Сопствениците на животни мораат да овозможат 
вршење на ветеринарно-санитарен преглед и кон-
трола, како и земање на потребниот материјал за ис-
питување и преземање на други мерки за заштита од 
заразни и други болести на животните, определени со 
овој закон. 

Член 7 
Здравствена заштита од јавен интерес се врши врз 

основа на дозвола во согласност со овој закон. 
Вршењето на дејностите од јавен интерес за кои не 

е издадена дозвола ќе се обезбеди со основање на ве-
теринарно јавно претпријатие или на друг начин под 
услови утврдени со овој закон. 

Член 8 
Вршењето на ветеринарно-здравствената дејност 

се организира така што да обезбеди траен и непречен 
пристап на сите сопственици на животни до ветери-
нарните услуги и остварување на правото на мини-

мален задолжителен обем на заштита од заразни 
болести на животните утврден со овој закон. 

За обезбедување на минимален задолжителен обем 
на заштита на животните од болести, Република Ма-
кедонија обезбедува средства на начин и под услови 
утврдени со овој закон. 

Член 9 
Спречување и искоренување на заразните и други 

болести на животните, во меѓународниот промет со 
животни, производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло како и предмети со кои можат да се 
пренесат заразни и други болести, се врши согласно со 
овој закон и со меѓународните договори. 

И. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ 

1. Мерки за здравствена заштита на животните 
Член 10 

Здравствената заштита на животните се спроведу-
ва заради одгледување на здрави животни и добивање 
на хигиенски исправни производи и суровини од жи-
вотинско потекло, заштита на луѓето од зоонози и ве-
теринарно-здравствена заштита на животната средина 
и природата. 

Член 11 
Мерки за здравствена заштита на животните во 

смисла на овој закон се: 
1. Спроведување на мерките за откривање, спречу-

вање на појава, сузбивање и искоренување на заразни 
болести на животните; 

2. Сузбивање на зоонози; 
3. Заштита на животните од други болести; 
4. Спречување и откривање на контаминација на 

животни, производи и суровини од животинско по-
текло со контаминецти од биолошко и хемиско потек-
ло; 

5. Лекување на заболени животни, извршување на 
хируршки интервенции на животните и други работи 
во врска со здравствената заштита на животните; 

6. Обезбедување на здрава репродукција и леку-
вање на подмладокот на животните; 

7. Спроведување на мерките за здравствена зашти-
та пр« добивање и подготовка на семе за вештачко 
осеменување, добивање и пресадување на оплодени 
јајце клетки и ембриони, сместување и распределба на 
семе за вештачко осеменување и оплодени јајце клет-
ки и ембриони, вештачко осеменување на животните и 
спречување и откривање на наследните болести кај 
животните; 

8. Обезбедување на зоохигиенски и други ветери-
нарно-санитарни, техничко-технолошки услови за од-
гледување и зачувување на здравјето и правилна ис-
храна на животните;, 

9. Ветеринарно-здравствена заштита на живот-
ните; 

10. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, де-
зодоризација и деконтаминација на животните, произ-
водите, суровините и отпадоците од животинско по-
текло, земјиштето, објектите, опремата и други пред-
мети; 

11. Ветеринарно-здравствена заштита на животна-
та средина и природата, сврзана со примена на фарма-
колошки средства, одгледување и чување на животни 
и можни негативни влијанија на животната средина, 
обработка, преработка, складирање и промет на про-
изводи како и нештетно отстранување на мрши, кон-
фискати и отпадоци од животинско потекло и 

12. Ветеринарно-медицинско просветување на соп-
ствениците на животните и на населението. 
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2. Здравствена заштита ма животните од болеста 
Член 12 

а) Заразни болести на животни, во смисла на овој 
закон се: 

А« Особено опасни заразни болести 
1. Африканска чума кај свињите - Pestis afhcana 

suum; 
2. Белодробна зараза кај говедата - Pleuropneumonia 

contagiosa bovum; 
3. Болест на набрана кожа - Dermatosis nodularia 

contagiosa; 
4. Везикуларно заболување кај свињите - Morbus 

vesicularis suum; 
5. Везикуларен стоматит - Stomatitis vesicularis; 
6. Говедска чума - Pestis bovini; 
7. Класична чума кај свињите - Pestis suum; 
8. Класична чума кај живината - Pestis avium; 
9. Лигавка и шап - Aphtae epizooticae; 
10. Њукастелска болест - Morbus Newcastle; 
11. Овчи сипаници и козји сипаници - Variolla ovina 

et variolla caprina; 
12. Син јазик - Febris catarrhalis ovium /Blue tongue/; 
13. Треска на долината Рифт - Hepatitis enzootica 

(Nekrotikarus); 
14. Чума кај коњите - Pestis equorum и 
15. Чума кај овците и козите - Pestis ovis et capris. 

Б. Други заразни болести: 
1.Аујецкиева болест - Morbus Aujeszky; 
2.Атрофичен ринит кај свињите - Rhinitis atrophica 

suum; 
3.Акариоза кај пчелите - Acariosis apium; 
4.Африканска сакагија - Limphoangitis epizooticae; 
5.Беснило -Rabies; 
6.Бруцелоза - Brucellosis; 
7.Брливосг кај пастрмките - Myxomatosis salmonis; 
8.Белодробна сгронгилоза кај овците - Dyctiocaulo-

sis; 
9.Белодробна аденоматоза кај овците - Adenomato-

sis pulmonum episootica ovis; 
10.Вароза - Varroosis apium; 
11.Вирусна хеморагична септикемија кај пастрм-

ките - Septicaemia haemorrhagica salmonis; 
^.Воспаление на меурот кај кралот - Aerocistitis 

cyprini; 
13.Гамборова болест - Morbus Gumboro; 
14.Генитална кампилобактериоза - Vibriosis; 
15.Гангренозно воспаление на вимето кај овците -

Mastitis gangraenosa ovium; 
16.Гастрофилоза- Gastrofilosis; 
^.Дизентерија кај свињите - Dysenteria suum; 
18. Дурина - Exanthema coitale paraliticum; 
19.Ехинококоза - Echinococcosis; 
20.Ензоотска леукоза кај говедата - Leucoza enzo-

otica bovini; 
21.Еритродерматит кај кралот - Eritrodermatitis 

cyprini; 
22.Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 

кај јагнињата - Enterotoxemia infectiosa ovium et dysenteria 
agnorum; 

23.Желудечно-цревна сгронгилоза кај говедата и 
овците -Strongylosis et trichistrongylosis ventriculi et intes-
tini; 

24.3аразна некроза на панкреасот кај пастрмките -
Necrosis infectiosa pankreatica salmonis; 

25.3аразна фатеност кај свињите - Encephalomyelitis 
enzootica suum; 

26.3аразна агалакција кај козите и овците - Agalac-
tia contagiosa caprina et ovium; 

27.3аразно пресушување на вимето кај кравите -
Mastitis enzootica bovum; 

28.3аразен ларинготрахеит кај живината - Laryngo-
tracheitis infectiosa gallinarum; 

29.3аразен бронхитис кај живината - Bronhitis in-
fectiosa avium; 

ЗО.Заразен абортус кај овците - Abortus chlamydialis 
ovium; 

31.Инфективна анемија кај коњите - Anaemia infec-
tiosa equorum; 

32.Инфлуенца кај коњите - Influenza equorum; 
33.Инфективен бовин ринотрахеит - инфективен 

пусгуларен вулвовагинит - Rhinotracheitis infectiosa et 
vulvovaginitis pustulosa infectiosa bovum; 

34.Kjy треска; - Q ferbis; 
35.Колера кај живината - Pasterlullosis avium; 
36.Краста кај домашните животни - Scabies; 
37.Коњска вирусна ринопневмонвја - Rhinopneumo-

nia equi; 
38.Ј1ептослироза - Leptospirosis; 
39.Марекова болест - Neurolymphomatosis avium; 
40.Микоплазмоза кај живината - Mycoplasmosis avi-

um; 
41.Миксоматоза - Myxomatosis; 
42.Метилавост - Fasciolosis; 
43.Микроспориоза - Microsporiosis; 
44.Ноземоза кај пчелите - Nosemosis apium; 
45.Полов егзантем кај коњите - Exanthema coitale ve- • 

siculosum equorum; 
46.Пролетна виремија кај кралот - Viremia vernalis 

cyprini; 
47.Пситакоза - Psitacosis; 
48.Пироплазмоза - Piroplasmosis; 
49.Паратуберкулоза - Paratuberculosis; 
^.Респираторен и репродуктивен синдром кај сви-

њите - Sindroma reproductivum et respiratorum suum; 
51.Сакагија - Malleus; 
52.Салмонелоза - Salmonellosis; 
53.Специфичен везикуларен стоматит - Stomatitis 

vesicularis specifica; 
54.Слонгиоформна енцефалопатија кај говедата -

Encephalopathia spongiformis bovum; 
55.Тифус кај живината - Thyphus avium; 
56.Токсоплазмоза - Toxoplasmosis; 
57.Трансмисивен гасгроентерит кај свињите - Gas-

troenteritis virosa suum; 
58.Трихинелоза - Trichinellosis; 
59.Туберкулоза - Tuberculosis; 
60.Туларемија - Tularemia; 
61.Токсокариоза - Toxocariosis; 
62.Трихофициа - Trichophytia bovis; 
63.Фурункулоза кај пастрмките - Furunculosis sal-

monis; 
64.Хеморагична септикемија кај говедата - Septi-

caemia haemorrhagica bovum; 
65.Хеморагична болест кај зајаците - Morbus haem-

orrhagicus cuniculorum et leporum; 
66.Црн пришт - Anthrax; 
67.Цистицеркоза - Cisticercosis; 
68.Чума кај пчелите - Pestis apium; 
69.Шуп1ка1вец - Gangraena emphysematosa и 
70.Шмркавица кај овците - Oestrosis* 
Заразните болести од ставот 1 под А, точка 11 и 12 

и под Б, точки 5,6,14,19,34,36,38,47,51,52,54,55,56, 
58,59,60,61,62, бб и 67 од овој член се зоонози. 

Б) Други болести на животните во смисла на овој 
закон се: 

Болести кај повеќе животински видови 
1. Листериоза - Listeriosis; 
2. Токсоплазмоза - Toxoplasmosis; 
3. Мелиоидоза - Melioidosis; 
4. Ботулизам - Botulism; 
5. Други инфекции предизвикани со клостриди -

Other clostridial infections; 
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6. Други пастерелози - Other pasteurelloses; 
7. Актиномикоза - Actinomycosis, 
8. Цревни салмонелозни инфекции - Intestinal Sal-

monella infections; 
9. Кокцидиоза - Coccidiosis; 
10. Дистоматоза, метилавост (метил на црниот 

дроб) - Distomatosis (liver fluke ) и 
11. Филарија, филаријаза - Filariasis. 

Болести кај говедата: 
1. Вирусен пролив кај говедата - Bovine virus diar-

rhoea; 
2. Вибриозна дизентерија - Vibrionic dysentery и 
3. Хиподермоза - Hypodermosis bovis. 

Болести кај овците и козите: 
1. Контагиозна-заразна ектима - Contagious pustular 

dermatitis; 
2. Заразен пододерматитис/заразна кривотница кај 

овците - Paranychia contagiosa; 
3. Заразна болест на очите кај говедата, овците и 

козите - Ophthalimia infectiosa; 
4. Казеински (сираст) лимфанденит - Caseous lym-

phadenitis; 
5. Овча шуга - Scabies ovis. 

Болести кај коњите: 
1. Полов егзем - Equine coital exanthema; 
2. Улцеративен лимфангит - Lymphagitis ulcerativa i 
3.Ждребечак (бутурос) - Adenitis equorum, Coryza 

contagiosa equorum; 

Болест кај свињите: 
1. Црвен ветар кај свињите -Erysipelas Sui$ 

Болести кај живината: 
1. Инфективна коричка - Corica contagiosa; 
2. Авијарен енцефаломиелитис - Encephalomyelitis avi-

um; 
3. Спирохетоза кај живината - Spirochaetosis avium; 
4. Салмонелоза кај живината (тифус кај пернатата 

живина - В 308 и бел пролив кај пилињата - В 313) -
Salmonella gallinarum i Salmonella pullorum i 

5. Леукоза кај живината - Leucosis avium. 

Болест кај кучињата: 
1. Штенечак ( инфективна грозница кај кучињата) 

- Febris catarrhalis infectiosa canum. 

Член 13 
Во случај на појава на друга заразна болест која не 

е наведена во членот 12 на овој закон, односно чиј 
причинител се уште не е утврден, а која брзо се шири 
и може да го загрози здравјето на животните, минис-
терот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
заради заштита од тие болести ќе нареди кои мерки 
од пропишаните со овој закон ќе се применат. 

Член 14 
Сопствениците на животни се должни да го извес-

тат надлежното ветеринарно друштво или Управата 
за ветеринарство ако се посомневаат дека постои опа-
сност по здравјето на животните или за опасност од 
болест, да дадат податоци за здравствената заштита на 
животните и за спроведувањето на мерките од овој 
закон, како и да овозможат контрола на преземените 
мерки за пријавеното животно. 

В)> Мерки за откривање и спречување на појава на 
заразни болести 

Член 15 
Заради откривање и спречување на појава на за-

разна болест во зависност од нејзината природа и сте-
пенот на опасноста, министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство може да нареди една или 
повеќе од следниве мерки: 

1. Заштитна вакцинација; 
2. Дијагностички и други испитувања; 
3. Утврдување на причините на заболувањето и 

пцовисувањето; 
4. Еутаназија во дијагностички цели; 
5. Лабораториска анализа на сурови кожи на црн 

пришт; 
6. Лабораториско испитување на водата; 
7. Лабораториско испитување на добиточната хра-

на во производството; 
8. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезо-

доризација и деконтаминација; 
9. Спроведување на зоохигиенски, зоотехнички и 

изолацији мерки; 
10. Контрола на животните, производите и су-

ровините од животинско потекло во производството и 
прометот; 

11.Контрола на животните на саеми, пазари, паси-
шта, изложби, аукции,берза на животни и спортски 
натпревари; 

12. Контрола на објектите за одгледување и смес-
тување на животните: 

13. Контрола на средствата и условите за превоз на 
животни, производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло; 

14. Контрола на објектите за колење на животни, 
обработка, преработка, складирање и промет на про-
изводи, суровини и отпадоци од животинско потекло; 

15. Собирање и нештетно отстранување на мрши 
од животни, конфискати и отпадоци од животинско 
потекло; 

16. Контрола во производството, прометот, упот-
ребата и складирањето на семе за вештачко осемену-
вање и оплодени јајце клетки и ембриони; 

17. Обележување на животните заради здравствена 
заштита; 

18. Посебни услови, ограничување или забрана на 
увоз и транзит на животни, производи, суровини и от-
падоци од животинско потекло; 

19. Ограничување или забрана на движење на жи-
вотни и луѓе; 

20. Ветеринарно-санитарни прегледи и контрола на 
добиточна храна во производство, промет и употреба 
за исхрана на животните и 

21. Ветеринарно-медицинско просветување на соп-
ственици на животните. 

Освен мерките од ставот 1 на овој член, во случај 
на појава на нова болест која не е утврдена со овој за-
кон, министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство може да нареди и други мерки и начин на 
нивно спроведување. 

Член 16 
Заради запознавање со заразните болести кај жи-

вотните, нивното спречување и искоренување, за соп-
ствениците на животни и лицата кои доаѓаат во 
непосреден допир со животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло, мрши и конфис-
кати, Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство организира курсеви, издавање на бро-
шури и дава информации преку средствата за јавно ин-
формирање во врска со заштитата од болести на жив-
отните. 
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Член 17 
Министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство на крајот на секоја тековна година за наре-
дната година, наредува преземање мерки за здрав-
ствена заштита на животните за определени заразни 
болести и определува рокови за спроведување на на-
редените мерки. 

За спроведување на мерките од ставот 1 на овој 
член Владата на Република Македонија донесува го-
дишна Програма за користење на средства за здрав-
ствена заштита на животните. 

За здравствена заштита на животните за опре-
делени болести од членот 12 на овој закон, Владата на 
Република Македонија донесува повеќегодишна Про-
грама за сузбивање и искоренување на болеста. 

Сопственикот на животните ги поднесува трошо-
ците за заштитна вакцинација, дијагностичко испи-
тување и други трошоци настанати во врска со спро-
ведувањето на мерките од ставот 1 на овој член, освен 
кога тие трошоци во согласност со овој зћкон се пок-
риваат од Буџетот на Република Македонија. 

Член 18 
При појава на големи природни непогоди или епи-

демии кои можат да предизвикаат заболување на по-
голем број животни, Владата на Република Маке-
донија може за територијата на Република Македо-
нија или нејзин дел да предложи прогласување на вон-
редна состојба. 

Во предлогот од ставот 1 на овој член, Владата на 
Република Македонија предлага мерки кои се однесу-
ваат на: 

1. Мобилизација на ветеринарните работници и 
други граѓани за спроведување на пропишаните мерки 
за здравствена заштита на животните; 

2. Одземање и користење на лекови, опрема и 
превозни средства во согласност со посебните прописи 
и времена употреба на земјиштето и објектите за из-
вршување на пропишаните мерки за здравствена заш-
тита на животните и 

3. Посебни задачи за ветеринарните друштва и дру-
ги правни и физички лица за извршување на пропи-
шаните мерки за здравствена заштита на животните, 
како и учество на органите за внатрешни работи, еди-
ниците на цивилната заштита и единиците на Арми-
јата на Република Македонија. 

Владата на Република Македонија ги определува 
епизоотиолошките подрачја, односно епизоотиолош-
ките единици во Република Македонија на кои се 
спроведуваат мерките од ставот 2 на овој член. 

Член 19 
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезо-

доризација и деконтаминација се врши во сите об-
јекти, простории, превозни средства, на опремата и 
предметите кои подлежат на контрола на ветеринарна 
инспекција, како и објектите, пасиштата и други повр-
шини каде што животните постојано или повремено 
престојуваат или се движат. 

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезо-
доризација и деконтаминација се врши заради спре-
чување и сузбивање на заразните болести на животни-
те и зоонозите, заштита на хигиенската исправност на 
производите и суровините од животинско потекло и 
добиточната храна, како и ветеринарна здравствена 
заштита на животната средина и природата од зага-
дување со патогени микроорганизми и паразити. 

Средствата за дезинфекција, дезинсекција, дерати-
зација, дезодоризација и деконтаминација мора да се 
користат во обем и на начин со кој нема да се загади 
животната средина и природата. 

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезо-
доризација и деконтаминација од ставовите 1 и 2 на 
овој член во случај кога се задолжителни согласно со 
овој закон или ако се наредени од ветеринарниот ин-
спектор, ги вршат ветеринарни друштва што ќе ги 
определи министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Член 20 
Видовите и количествата на вакцини кои се потре-

бни да се обезбедат за спречување на особено опасни 
заразни болести, како и ветеринарните друштва кои се 
должни да ги набават, складираат и да ја контроли-
раат нивната имуногеност ги определува директорот 
на Управата за ветеринарство. 

Средства за набавка, складирање и контрола на 
имуногеноста на вакцините од ставот 1 на овој член се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

Член 21 
Управата за ветеринарство ја следи појавата и ши-

рењето на заразните болести кај животните на тери-
торијата на Република Македонија и во другите држа-
ви и по потреба ја известува јавноста. 

Член 22 
Заради спречување и заштита од заразни болести 

кај животните сопствениците на животни се должни да 
ги преземаат следниве задолжителни општи превен-
тивни мерки, и тоа: 

1. Обезбедување на хигиенски исправна вода за на-
појување на животните; 

2. Обезбедување и одржување на здравствени усло-
ви во објектите за одгледување на животни, во дру-
гите простории каде што се собираат животните, како 
и во испу слате и местата каде што престојуваат жи-
вотните и во непосредната околина на животните; 

3. Обезбедување хигиена при породувањето на жи-
вотните и при молзењето; 

4. Придржување на ветеринарно-санитарниот ред 
на јавните места каде што се собираат и продаваат 
животните, во возилата за превоз на животните, про-
изводите, суровините и отпадоците од животинско по-
текло и добиточната храна, во објектите за одгледу-
вање на животните и на пасиштата, како и исполну-
вање на техничко-технолошките услови во објектите 
за собирање и колење на животните, обработка, прер-
аботка, складирање на производите, суровините и 
отпадоците од животинско потекло и на добиточна 
храна; 

5. Обезбедување на ветеринарно-санитарни услови 
за производство и промет на хигиенски исправни про-
изводи и суровини од животинско потекло; 

6. Спречување да се внесуваат при чинител ите на 
заразни болести во објектите каде што се одгледуваат 
животните; 

7. Преземање на ветеринарно-санитарни мерки во 
технологијата на интензивно одгледување ца животни; 

8. Нештетно отстранување на мршите, конфискати 
и отпадоците од животинско потекло, ѓубрето, оска-
та, компостот и отпадните води; 

9. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсек-
ција, дератизација, дезодоризација и деконтаминација 
во објектите и на возилата; 

10. Обележување на животните заради здравствена 
заштита и 

И. Други мерки предвидени со овој закон. 
Министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство поблиску ги пропишува начинот за обез-
бедување на ветеринарно-санитарен ред на јавни мес-
та и техничко-технолошките услови што треба да ги 
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исполнуваат објектите за собирање, продавање и ко-
лење на животни. 

Член 23 
Сопственикот на куче е должен во рок од осум де-

на да пријави набавка, отуѓување, губење, пцовису-
вање, како и секоја друга промена во врска со чува-
њето на кучето, освен набавка на млади кучиња до 
четири месеци старост, кај ветеринарното друштво 
кое води регистар за кучиња за подрачјето на посто-
јаното место на живеење на сопственикот на кучето. 

За да се спречи појавата на беснило, заразни и 
други болести што ги пренесуваат кучињата се врши 
задолжителна регистрација, заштитна вакцинација и 
дехелминтизација на кучињата. 

Сопственикот на куче е должен во рокот опреде-
лен согласно со членот 17 став 1 на овој закон, да го 
донесе кучето на место што ќе го определи ветери-
нарното друштво, заради регистрација, вакцинација и 
дехелминтизација. 

Ветеринарното друштво води регистар за регис-
трираните кучиња и евиденција за извршената вакци-
нација и дехелминтизација и на сопствениците им из-
дава регисгар-картица. 

Регистрираните и вакцинираните кучиња мораат 
да носат значка и да бидат врзани. Не мораат да бидат 
врзани ловечките кучиња за време на ловот, овчар-
ските кучиња кога се движат со стада ако се одда-
лечени 500 метри од населеното место. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ја пропишува формата на значката за реги-
стрираните и вакцинираните кучиња за секоја година, 
формата и содржината на регистарската картица и 
содржината и начинот на водењето на регистарот за 
регистрираните кучиња. 

Член 24 
Кучињата што не се регистрирани и вакцинирани и 

не се врзани се одземаат и еутанизираат на сметка на 
сопственикот, а кучињата скитници се еутанизираат 
на сметка на општината, односно на градот Скопје. 

Општината, односно градот Скопје го определува 
правното лице кое ќе врши собирање и нештетно от-
странување на животински мрши, еутаназија на кучи-
ња и мачки скитници и на други животни од подра-
чјето на општината, односно градот Скопје и гради 
објекти за времено згрижување (азил) на животните 
скитници. 

Правното лице од ставот 2 на овој член е должно 
при еутаназија на животните скитници или за намалу-
вање на нивната популација да применува методи во 
согласност со меѓународните стандарди за заштита на 
животните. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ја пропишува постапката и начинот на еу-
таназија на нерегистрирани и ^вакцинирани кучиња и 
мачки скитници и техничко-технолошките услови што 
треба да ги исполнуваат објектите на правните лица 
од ставот 2 на овој член. 

Член 25 
Во зависност од епизоотиолошката состојба се вр-

ши превентивна вакцинација на мачки и други дома-
шни животни и перорална вакцинација на лисици и 
други диви животни потенцијални пренесувани за ши-
рењето на беснило. 

Г) Мерки за сузбивање и искоренување на заразни 
болести кај животните 

Член 26 
Ако се појави заразна болест или се појават знаци 

врз основа на кои се сомнева дека животното е за-

болено или пцовисано од заразна болест, сопствени-
кот на животното е должен да го извести ветеринар-
ното друштво од епизоотиолошката единица каде што 
заболело, односно пцовисало животното. 

Сопственикот на животното е должен да спречи 
пристап на други животни и луѓе кон болното односно 
пцовисаното животно, стадото, јатото, пчелните се-
мејства, рибниците, како и кон објектите каде што се 
наоѓаат животните. 

Ветеринарното друштво од ставот 1 на овој член 
кога ќе утврди или се посомнева на заразна болест е 
должно да преземе ветеринарно-санитарни мерки про-
пишани со овој закон за да се спречи ширењето на бо-
леста, односно да се спречи прометот со заразени жи-
вотни, производи, суровини и отпадоци од животинско 
потекло. 

Во случаите определени согласно со членот 17 став 
1 од овој закон, дијагнозата за заразна болест мора да 
се потврди со лабораториски наод на причинителот. 

Ветеринарното друштво од ставот 1 на овој член е 
должно веднаш да ја извести Управата за ветеринар-
ство за појавата на заразна болест односно за сомне-
вањето за заразна болест и за преземените ветери-
нарно-санитарни мерки. 

Член 27 
При сомневање на заразна болест, ветеринарното 

друштво мора да зема и испраќа материјал за лабора-
ториско испитување во ветеринарен институт или ов-
ластена дијагностичка лабораторија. 

Ако ветеринарното друштво од ставот 1 на овој 
член не испрати материјал тоа ќе го стори ветерина-
рниот инспектор на сметка на ветеринарното друш-
тво. 

Ветеринарното друштво или ветеринарниот инс-
пектор кој испраќа материјал на испитување од ставо-
вите 1 и 2 на овој член и овластената дијагностичка 
лабораторија, односно ветеринарниот институт мора 
да обезбедат превоз на материјалот на начин со кој 
нема да се предизвика опасност од ширење на зараз-
ната болест. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ги пропишува начинот и постапката на зе-
мање и испраќање на материјал од ставот 1 на овој 
член. 

Член 28 
Ветеринарниот институт или овластената дијагно-

стичка лабораторија која го испитувала материјалот, 
за резултатот од испитувањето се должни веднаш а 
најдоцна во рок од 24 часа од добивањето на резулта-
тот да ги извести Управата за ветеринарство, ветери-
нарниот инспектор и ветеринарното друштво кое го 
испратило материјалот за испитување. 

За појавата на заразна болест која е зооноза, вете-
ринарниот институт или овластената дијагностичка 
лабораторија која го извршила испитувањето, се дол-
жни да го известат и Министерството за здравство. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство за појавата и опасноста од заразната болест 
го известува населението од подрачјето на општината 
односно градот Скопје, Министерството за одбрана, 
правните и физички лица кои вршат одгледување и 
промет на животни и ги запознава со мерките што 
треба да ги преземат за да може да се спречи шире-
њето на заразната болест. 

Член 29 
Кога ќе се утврди постоење на заразна болест и 

додека трае опасноста од заразна болест, ветеринар-
ниот инспектор во зависност од природата на зараз-
ната болест и степенот на опасноста, во заразеното 
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односно во загрозеното подрачје на сопствениците им 
наредува преземање на една или повеќе од следниве 
мерки: 

1. Издвојување на здравите од болните и сомнител-
ните животни; 

2. Затворање на болните и сомнителните животни; 
3. Затворање на заразените или сомнителните дво-

рни места или објекти и забрана на внесување, или 
изнесување на животни во или од заразените или сом-
нителните дворни места или објекти; 

4. Забрана или ограничување на движењето и про-
метот (продажба) на животни; 

5. Забрана или ограничување на изнесување, од-
носно промет на производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло, на добиточна храна, суровини 
кои служат за производство на добиточна храна и на 
други предмети со кои може да се пренесе заразна 
болест; 

6. Забрана на одржување и настапување на саеми, 
пазари, изложби, спортски натпревари и други јавни 
смотри на животни; 

7. Колење или еутаназија на заболени или сомни-
телни животни; 

8. Забрана на колење на заболени или сомнителни 
животни; 

9. Забрана на колење на копитари, чапункари, 
перната живина и куникули; 

10. Забрана на издавање на уверенија за здравстве-
ната состојба на животните; 

11. Попис и обележување на животните заради 
здравствена заштита; 

12. Забрана или ограничување на одгледување-чу-
вање на животни во определени објекти за определено 
време; 

13. Забрана или ограничување на производство, 
складирање, промет и употреба на семе за вештачко 
осеменување и оплодени јајце клетки и јајца за инку-
бирање; 

14. Забрана на природен припуст и кастрација на 
заразените или сомнителните животни; 

15. Превентивно вакцинирање, дијагностички испи-
тувања и лекувања на животни; 

16. Ставање под контрола на заразени и сомни-
телни стада кои се напасуваат на пасишта; 

17. Забрана, ограничување или зголемен отстрел 
на дивеч; 

18. Систематско сузбивање на пренесители (век-
тори) на заразни болести; 

19. Затворање на мачки и кучиња (домашни ми-
леници); 

20. Еутаназија на мачки и кучиња скитници; 
° 21. Термичка обработка на производи, суровини и 

отпадоци од животинско потекло кои се контами-
нирани или се сомнева дека се контаминирани со 
причинители на заразни болести; 

22. Уништување на контаминирани предмети, про-
изводи, суровини и отпадоци од животинско потекло и 
добиточна храна со која може да се пренесе заразна 
болест; 

23. Забрана на употреба на контаминирани објекти 
и опрема и 

24. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезо-
доризација и деконтаминација на објектите за одгле-
дување на животни, трлата, дворовите, просториите 
во кои се наоѓаат инкубатори, објектите за обработка, 
преработка, складирање и промет на производи, су-
ровини и отпадоци од животинско потекло и на други 
места на кои се наоѓале заболени или пцовисани жив-
отни и предмети што биле во допир со нив. 

Мерките од ставот 1 на овој член можат да се 
наредат и кога постои непосредна опасност од појава 
на заразна болест. 

При појава на особено опасни заразни болести 
може да се нареди и привремена забрана на работа во 
објектите во кои се преработуваат или складираат 
производи, суровини или отпадоци од животинско по-
текло или добиточна храна. 

Ако се појават особено опасни заразни болести од-
делни мерки од ставот 1 на овој член мора да се при-
менат на подрачјето од најмалку 10 км околу жариш-
тето на заразата во зависност од конфигурацијата на 
теренот, видот на заразната болест, биолошките фак-
тори и начинот на одгледување на животните. 

Член 30 , 
Заради спречување на внесување и ширење на 

заразните болести кај животните од други земји и за 
нивно искоренување во Република Македонија, мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
може да: 

1. Нареди ставање на определен дел од границата 
на Република Македонија под постојан ветеринарно-
санитарен надзор и спроведување на одделни мерки 
пропишани со овој закон во граничните општини; 

2. Го ограничи или забрани увозот или провозот 
(транзитот) на пратки на животни, производи, су-
ровини, отпадоци од животинско потекло и други 
предмети преку територијата на Република Маке-
донија, со кои може да се пренесува заразна болест и 
ако постои опасност со увозот или провозот болеста 
да се внесе во Република Македонија; 

3. Нареди дезинфекција на возилата кои влегуваат 
во Република Македонија, а за патниците задолжител-
но поминување преку дезинфекциона бариера и 

4. Да го ограничи или да им забрани на лица пре-
минување на државната граница во двата правца во 
соработка со министерот за внатрешни работи, ако во 
граничната општина на Република Македонија или во 
соседна земја се појави и шири особено опасна заразна 
болест. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ќе го определи ветеринарното друштво што 
ќе врши дезинфекција од ставот 1 точка 3 на овој 
член. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе ги пропише техничко-технолошките усло-
ви, барања и правила за изградба на дезинфекциона 
бариера и начинот на вршење на дезинфекција. 

Член 31 
Управата за ветеринарство, ветеринарните друш-

тва, ветеринарниот институт и овластените дијагнос-
тички лаборатории ја следат и проучуваат епизоо-
тиолошката состојба во Република Македонија и пре-
земаат мерки во согласност со обврските определени 
од Меѓународната канцеларија за епизоотии. 

Управата за ветеринарство води евиденција, под-
готвува месечни извештаи за појавата и ширењето на 
заразните болести кај животните во Република Маке-
донија и ги доставува до Меѓународната канцеларија 
за епизоотии. 

Начинот на водење на евиденција, пријавување и 
одјавување на заразните болести, обрасците за месеч-
ни и годишни извештаи ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 32 
L Се смета дека заразната болест престанала кога по 

лекувањето, уништувањето или пцовисувањето на 
последното заболено животно и по завршената дез-
инфекција изминал најдолгиот инкубационен период 
за соодветната заразна болест. 



Стр. 1642 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 Јуни 1998 

III. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА 
ПРЕВЕНТИВА ВО ПРОМЕТОТ И 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

1. Ветеринарно-санитарен преглед и контрола во вна-
трешниот промет 

Член 33 
Во внатрешниот промет сопственикот на животни 

е должен за копитари, чапункари, перната живина, 
собни птици, куникули, риби од рибници и од одгле-
дувалишта, пчелни семејства и матици, неотстрелан 
ловен дивеч, кучиња, мачки, животни со благородни 
крзна да има и на барање од овластеното лице да пока-
же уверение за здравствената состојба на животното 
(во натамошниот текст : уверение ). 

Сопственикот на животни мора да има уверение од 
ставот 1 на овој член и тоа: 

1. За копитари и чапункари, ако: 
- животните ги испраќа со превозно средство или 

пеш надвор од епизоотиолошкото подрачје; 
- нема постојано живеалиште; 
- ги продава или на друг начин ги отуѓува живот-

ните; 
- животните ги испраќа на саеми, пазари и други 

места за продажба, изложби, спортски натпревари и 
други јавни смотри каде што се собираат животните и 

- животните ги испраќа во кланица заради колење. 
2. За перната живина, собни птици, куникули, не 

отстрелан ловен дивеч и животни со благородни крз-
на, ако: 

- животните ги испраќа во кланица заради колење; 
- животните ги испраќа надвор од епизоотиолош-

кото подрачје и 
- животните ги продава или на друг начин ги оту-

ѓува. 
3. За риби од рибници или од водите од одгледу-

валишта ако: 
- ги испраќа надвор од епизоотиолошкото подрачје 

и 
- ги продава или на друг начин ги отуѓува. 
4. За пчелни семејства и матици, ако: 
- ги испраќа надвор од епизоотиолошкото подрачје 

и 
- ги продава или на друг начин ги отуѓува. 
5. За кучиња и мачки, ако : 
- ги испраќа на саем, изложба, спортски натпре-

вари или на други јавни смотри и 
- ги продава или на друг начин ги отуѓува, освен за 

кучиња и мачки во придружба на сопственикот во 
внатрешен или меѓународен промет или во случај на 
привремена промена на местото на престојот, сопстве-
никот на овие животни не мора да има уверение од 
ставот 1 на овој член, туку мора да има меѓународно 
уверение за извршени вакцинации. 

Меѓународно уверение за извршени вакцинации за 
кучиња и мачки издава ветеринарно друштво опре-
делено од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

За издадените меѓународни уверенија за извршени 
вакцинации за кучиња и мачки се води регистар. 

Образецот на меѓународно уверение за извршени 
вакцинации за кучиња и мачки и содржината и начи-
нот на водење на регистарот од ставовите 3 и 4 на овој 
член ги пропишува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Со уверението од ставот 1 на овој член се потвр-
дува дека во местото на потеклото или на престојот^на 
животните од ставот 1 на овој член не е утврдено дека 
постои заразна болест која можат да ја пренесат тие 
животни, дека се преземени наредените превентивни 
мерки и други дијагностички испитувања, и дека жи-
вотните за колење се опфатени со планираните испи-

тувања на биолошки остатоци, причинители на бо-
лести кај животните, загадувачите на добиточната 
храна, исцедокот и телесните течности на животните, 
нивните ткива и органи, како и производите и су-
ровините од животинско потекло. 

Уверението од ставот 1 на овој член го издава ве-
теринарно друштво определено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

За издаденото уверение од ставовите 1 и 3 на овој 
член и извршените промени, определеното ветери-
нарно друштво води евиденција. 

Уверението од ставовите 1 и 3 на овој член се из-
дава за време од десет дена. 

Уверението од ставовите 1 и 3 на овој член не смее 
да се издава, ако во местото на потеклото на живот-
ните е утврдено дека постои заразна болест што може 
да се пренесе со тој вид на животни. 

Животните мора да бидат обележани заради утвр-
дување на нивната здравствена состојба на определен 
начин. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува образецот за уверението од 
ставовите 1 и 3 на овој член и начинот на обеле-
жувањето на животните заради здравствена заштита и 
водење евиденција од ставот 8 и 11 на овој член. 

Член 34 
Ветеринарно-санитарниот преглед е задолжителен 

при товарање, претоварање и растоварање на пратки 
на животни, производи (освен конзерви), суровини и 
отпадоци од животинско потекло, мрши, конфискати 
од животинско потекло, шталско ѓубре, осока и ком-
пост коишто се испраќаат со превозни средства надвор 
од епизоотиолошкото подрачје, како и за копитари и 
чапункари кои се Tepaaf пеш надвор од епизо-
отиолошкото подрачје. 

Сопствениците или превозниците на пратките од 
ставот 1 на овој член се должни најмалку 24 часа пред 
товарањето, преговарањето и растоварањето на прат-
ките да поднесат барање до ветеринарниот инспектор 
на епизоотиолошкото подрачје за да изврши ветери-
нарно-санитарен преглед. 

По извршениот ветеринарно-санитарен преглед 
при товарање на пратки се издава потврда за здра-
вствената состојба на пратката, а за животните од чле-
нот 33 ставот 1 на овој закон не се издава потврда туку 
на грбот на уверението се потврдува дека е извршен 
задолжителен преглед. 

Забрането е товарање, претоварање и растоварање 
на пратки од ставот 1 на овој член, движење на копи-
тари и чапункари ако при задолжителниот ветеринар-
носанитарен преглед се утврди или посомнева дека: 
пратката е заразена со заразна болест; потекнува од 
заразено подрачје; ако нема уверение од членот 33 
ставот 1 на овој закон; ако превозното средство не ги 
исполнува пропишаните ветеринарно-санитарни усло-
ви или ако пратката не ги исполнува пропишаните 
хигиенско-технички услови. 

Ќе се забрани промет и истовар на пратки од ста-
вот 1 на овој член, ако при задолжителниот ветери-
нарно-санитарен преглед и контрола се утврди дека: 
пратката нема уверение за здравствената состојба на 
животните или друга потврда за хигиенската исправ-
ност на пратката пропишана со овој закон; уверението 
или потврдата имаат недостатоци односно ако не-
правилно се пополнети и заверени, се нечитливи и не 
овозможуваат идентификација на животните или на 
производите од животинско потекло; ако уверението 
или потврдата се издадени од неовластено лице, ако не 
е извршена или неправилно е извршена заверката на 
товарниот лист при утоварот на животните или ако 
пратката е донесена од непознато епизоотиолошко 
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подрачје или ако пратката потекнува од подрачје со 
непозната епизоотиолошка состојба. 

При превозот со железница, камиони и други пре-
возни средства е дозволено товарање, претоварање 
или растоварање на пратка на животни само на места 
што ги исполнуваат пропишаните техничко-техно-
лошки услови, барања и правила. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на товарање, прето-
варање и растоварање на пратки од ставот 1 на овој 
член, техничко-технолошките услови кои треба да ги 
исполнуваат превозните средства и образецот ца пот-
врдата за здравствената состојба на пратката од ста-
вот 3 на овој член по претходно добиено мислење од 
Министерството за сообраќај и врски. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ги пропишува техничко-технолошките 
услови што мора да ги исполнува местото на кое се 
врши товарање, претоварање и растоварање на прат-
ките од ставот 5 на овој член по претходно добиено 
мислење од министерот за сообраќај и врски. 

Член 35 
Ветеринарниот инспектор ако утврди дека прат-

ките се пуштени во промет спротивно на одредбите на 
членовите 33 и 34 од овој закон, а животните не пока-
жуваат сомневање или знаци на заразна болест, како и 
дека животните или животинските производи не по-
текнуваат од заразено или од подрачје сомнително на 
зараза ќе нареди на трошок на сопственикот на прат-
ката да се извршат следниве мерки: 

1. Истоварање на животните кои не покажуваат 
сомневање или знаци на болест, со одредување на мес-
тото и условите на карантинот во кои ќе бидат смес-
тени животните, односно местото и условите за при-
времено сместување на производите од животинско 
потекло и пропишување на видот на прегледот и ди-
јагностичкото испитување и 

2. Животните да се упатат за колење во најблис-
ката кланица ако во моментот нема објекти за каран-
тин или ако таквотр решение е поевтино, а не пос-
тојат причини за забрана на колење на тие животни. 

Ветеринарниот инспектор ако утврди дека прат-
ката е ставена во промет спротивно на членот 34 од 
овој закон, за која се утврди дека при задолжителната 
ветеринарно санитарна контрола пратката потекнува 
од заразено подрачје односно дека се сомнева на 
заразна болест односно дека животните се заразени 
при што не е дозволено колење, ќе нареди еутаназија 
на животите, нештетно уништување на мршите од-
носно,нештетно отстранување на производите од жи-
вотинско потекло, ќонфискати и отпадоци од живо-
тинско потекло на трошок на сопственикот. 

Член 36 
Превозните средства со кои се превезуваат прат-

ките од членот 34 став 1 на овој закон, пред това-
рањето и по растоварање^ мора да бидат исчистени и 
дезинфицирани под ветеринарно-санитарна контрола. 

Потврда за извршената дезинфекција на превоз-
ните средства издава ветеринарно друштво што ја 
извршило дезинфекција. 

Животните при превозот не смеат да се изло-
жуваат на мачење. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на дезинфекција на 
превозните средства со кои се превезуваат пратките 
од членот 34 став 1 на овој закон. 

Член 37 
Сопствениците и превозниците за пратките од 

членот 34 став 1 на овој закон, на барање на ветери-

нарниот инспектор или на барање на службеното лице 
на Министерството за внатрешни работи, се должни / 
да покажат уверение или ветеринарна потврда за 
здравствената состојба на пратката од членот 34 став 
3 на овој закон. 

Ако при контролата се утврди дека сопствениците 
и превозниците од ставот 1 на овој член немаат увере-
ние или ветеринарно-санитарна потврда за хигиенска 
Исправност на пратката, ако животните не се обе-
лежани или ако пратката потекнува од заразено или 
загрозено подрачје, службеното лице на Министер-
ството за внатрешни работи таквата пратка ќе ја за-
држи и за тоа ќе го извести ветеринарниот инспектор 
на подрачјето каде што пратката е затекната. 

Член 38 
Превозникот или службеното лице на Минис-

терството за внатрешни работи мора да ја пријават 
сообраќајната незгода при превозот на животни, про-
изводи, суровини и отпадоци од животинско потекло 
на најблиското ветеринарно друштво. 

Службеното лице на Министерството за внатреш-
ни работи му помага на ветеринарниот инспектор при 
вршењето на задачите при сообраќајна незгода за 
време на пренос на животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло. 

Ветеринарното друштво или ветеринарниот инс-
пектор кои при вршењето на своите задачи или при 
спроведувањето на мерките се сретнуваат со физички 
отпор или со пречки при извршувањето на своите за-
дачи или ако таков отпор и пречење основано се оче-, 
кува, можат да бараат помош од Министерството за 
внатрешни работи. 

Известеното ветеринарно друштво од ставот 1 на 
овој член мора да обезбеди ветеринарна-медицинска 
помош на повредените животни, со стручни упатства 
да определи мерки потребни за обезбедување на пов-
редените животни, производите, суровините и отпадо-
ците од животинско потекло, мерки за заштита на жи-
вотната средина и да организира превоз на мршите. 

Најблиската кланица од местото на сообраќајната 
незгода мора да обезбеди превоз на повредените жи-
вотни, производи, суровини и отпадоци од животинско 
потекло на сметка на сопственикот. 

Член 39 
За организирање на натпревари, изложби, оцену-

вање, за внесување на животни во зоолошка градина, 
за разни приредби на патувачки животни (циркуси, 
патувачки зоолошки градини и слично) и за организи-
рање продажба на животни (сајмиште, добиточни 
пазари и слично), како и продажба на производи, су-
ровини и отпадоци од животинско потекло надвор од 
деловните простории, потребно е претходно да се до-
бие согласност од Управата за ветеринарство. 

2. Ветерннарно-санитарен преглед и контрола во про-
метот преку границата на Република Македонца 

Член 40 
На ветеринарно-санитарен преглед и контрола во 

прометот преку границата на Република Македонија, 
подлежат пратките на животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло, пратки кои содржат 
состојки од животинско потекло, семе за вештачко 
осеменување, оплодени јајце клетки и ембриони, до-
биточна храна, шталско ѓубре, осока, компост и други 
предмети со кои може да се пренесува заразна болест, 
кои се извезуваат, увезуваат или се провозуваат -
транзитираат и се товарат, преговараат и расговараат 
на пропишан начин. 

Ветеринарно-санитарен преглед и контрола на 
пратките кои се увезуваат, извезуваат и транзитираат 
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врши ветеринарен инспектор на граничен премин. 
Ветеринарно-санитарен преглед и контрола на 

пратките од ставот 1 на овој член се задолжителни 
заради заштита на здравјето на луѓето и животните, 
контрола на објектите на граничните премини и пре-
возните средства преку кои можат да се пренесат за-
разни болести на животните. 

За пратките кои се увезуваат, Покрај ветеринарно-
санитарниот преглед на граница, преглед се врши и на 
местото на царинењето, на местото на истоварот и во 
објектите кои се одредени за карантин. 

Одредбите за ветеринарно-санитарен преглед од 
членовите 33 и 34 на овој закон се применуваат и при 
увозот, извозот и транзитот на пратки од ставот 1 на 
овој член. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на вршењето на пре-
гледот од ставовите 2,3 и 4 на овој член. 

Член 41 
Пратките од членот 40 став 1 на овој закон мора да 

бидат поединечно обележани на пропишан начин, а 
контејнерите, палетите, пакетите со производи и су-
ровини од животинско потекло, базени со жива риба, 
амбалажа со натоварени жаби, полжави, ракови, жел-
ки, пијавици, свилени буби, школки и ежеви мора да 
бидат обележани согласно со одредбите на овој закон 
со пропишана етикета со втиснат жиг на ветерина-
рниот инспектор и со ветеринарен контролен број на 
објектот во кој се произведени, складирани и паку-
вани. 

На ветеринарно-санитарен преглед и контрола не 
подлежат производите од животинско потекло во 
личниот багаж на патниците или кои се испраќаат во 
пакети, во тежина до еден килограм, наменета за лич-
на потрошувачка ако потекнуваат од земја или под-
рачје на земјата од каде што не е забранет увозот или 
провозот. N 

Ако се работи за појава на заразна болест во неко-
ја земја, на ветеринарно-санитарна контрола под-
лежат и производите од животинско потекло во лич-
ниот багаж на патниците и личниот багаж на сопстве-
никот на превозното средство кој се внесува од таа 
земја. 

Во случај од ставот 3 на овој член, патниците и 
сопственикот на превозното средство се должни про-
изводите од животинско потекло во личниот багаж да 
ги пријават на ветеринарниот инспектор на грани-
чниот премин за да се изврши ветеринарно-санитарна 
контрола. 

Член 42 
Увозникот, шпедитерот и превозникот кои вршат 

превоз со железница, брод, авион, или со други 
превозни средства мораат за секоја добиена пратка од 
членот 40 став 1 на овој закон да поднесат писмено 
барање до ветеринарниот инспектор на граничниот 
премин заради вршење на задолжителен ветеринарно-
санитарен преглед на пратката. 

Член 43 
При увозот, извозот и транзитот, пратките од 

членот 40 став Д на овој закон мора да имаат про-
пишано меѓународно ветеринарно уверение, со кое се 
потврдува: потеклото, идентитетот на пратката, мес-
тото на дестинација (одредиштето), регистарскиот 
број на превозното средство и здравствената состојба 
(исправност) на пратката, освен ако поинаку не е 
определено со меѓународен договор. 

Меѓународното ветеринарно уверение од ставот 1 
на овој член мора да биде оригинално издадено на де-
нот на натоварот на пратката, за еден вид на животни, 

производи или суровини од животинско потекло, за 
еден увозник (примател на пратката) заверено на 
пропишан начин, означено со сериски број, напишан 
на јазикот на земјата од каде што потекнува пратката, 
односно на јазикот на земјата на крајната дестинација 
на пратката, а за пратките што се превезуваат, уве-
рението може да биде напишано на англиски јазик или 
други јазици кои се службено прифатени во меѓуна-
родниот промет. 

По исклучок од ставот 2 на овој член може да се 
користи и заверена и означена фотокопија на ориги-
налното меѓународно уверение, кога пратката во це-
лост или во делови се испраќа од царинското или 
друго складиште каде што била привремено сместена 
под надзор на ветеринарниот инспектор на грани-
чниот премин и под царински надзор. 

За увезените пратки и пратките во транзит од 
членот 40 став 1 на овој закон, ветеринарен инспектор 
на граничниот премин издава повратница (пропратни-
ца), со која ветеринарниот инспектор на местото на 
растоварот ќе потврди дека пратката е растоварена на 
местото на крајната дестинација, или дека пратката ја 
поминала границата на излезниот граничен премин. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува образецот на меѓународното 
ветеринарно уверение од ставот 1 на овој член и 
образецот на повратницата од ставот 4 на овој член. 

Член 44 
Пратките од членот 40 став 1 на овој закон, наме-

нети За извоз, увоз и провоз на граничниот премин во 
случај на потреба можат да се претовараат и склади-
раат само по извршениот ветеринарно-санитарен пре-
глед од ветеринарниот инспектор на граничниот пре-
мин. 

За пратките од ставот 1 на овој член, ветерина-
рниот инспектор на граничниот премин го заверува 
меѓународното ветеринарно уверение издадено при 
утоварот, наведувајќи га причините за претоварот и 
складирањето, времето и условите на складирањето и 
регистарскиот број на превозното средство. 

Објектите за сместување на животни (карантински 
штали) и складовите за сместување на производи, су-
ровини и отпадоци од животинско потекло на гра-
ничниот премин мора да ги исполнуваат техничко-
технолошките услови што ги пропишува министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 45 
Увозот, транзитот и складирањето на пратките на 

животни, производи%суровини и отпадоци од животин-
ско потекло, добиточна храна (слама, сено и друго), 
семе за вештачко осеменување, оплодени јајце клетки 
и ембриони, шталско ѓубре, осока, компост и други 
предмети, со кои може да се пренесе заразна болест, 
го одобрува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство со решение, со кое за секој поедине-
чен случај ќе утврди дека не постојат ветеринарно-
санитарни пречки за нивниот увоз, транзит и скла-
дирање согласно со одредбите на овој закон. 

Во решението од ставот 1 на овој член се опреде-
луваат и ветеринарно-санитарните услови за увоз и 
транзит и се наложува на увозникот да ја даде на испи-
тување или да ја задржи во карантин пратката, или да 
определи други превентивни мерки. 

Увозот и транзитот на пратките од ставот 1 на овој 
член не се одобрува ако во државата извозничка или 
во државите низ кои се одвива транзитот на пратката 
има заразна болест и ако постои опасност заразната 
болест да се пренесе во Република Македонија. 

За увоз на неавтохтони видови на животни кои 
живеат на слобода, увозникот мора да добие пре-
тходна согласност од Управата за ветеринарство. 
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Увоз и внесување на живи микроорганизми пато-
гени за животните (бактерии, вируси, габи, екто и ен-
допаразити) е забранет. 

По исклучок од ставот 5 на овој член министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство може да 
одобри на научни установи увоз на патогени микроор-
ганизми за научни и истражувачки цели. 

Научните установи се должни да водат евиденција 
за увезените микроорганизми од ставот 6 на овој член. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ги пропишува поблиските техничко-техно-
лошки услови за увоз на микроорганизми од ставот 6 
на овој член, начинот на нивното чување и корис-
тење,како и начинот на водење на евиденција на 
увезените микроорганизми. 

Член 46 
Не се дозволува увоз на производи од животинско 

потекло кои не се произведени во извозни објекти 
регистрирани од страна на надлежниот орган на зем-
јата извозничка. 

Член 47 
При прегледот од членот 40 став 2 на овој закон, 

ветеринарниот инспектор на граничниот премин, ако 
се посомнева во здравствената исправност на пратката 
е должен да зема мостри од производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло и добиточна храна 
кои се увезуваат, без надоместок заради лабораторис-
ко испитување и утврдување на ветеринарно-санитар-
на исправност на пратката. 

Ветеринарниот инспектор на граничниот премин 
зема мостри од членот 40 став 2 од пратки за кои е 
издадено решение од Управата за ветеринарство. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на земање мостри за 
испитување на производи, суровини и отпадоци од жи-
вотинско потекло и од добиточна храна при увозот и 
начинот за одземање и нештетно уништување на про-
изводите, суровините и отпадоците од животинско 
потекло и добиточна храна од лицата кои ја помину-
ваат границата. 

Член 48 
Увоз, транзит и извоз на пратките од членот 40 

став 1 на овој закон се дозволени само на граничен 
премин што го определува Владата на Република Ма-
кедонија. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ги пропишува техничко-технолошките ус-
лови што треба да ги исполнуваат објектите за вете-
ринарно-санитарна контрола на граничниот премин од 
ставот 1 на овој член. 

Член 49 
Увозникот увезените животни по увозот мора да ги 

држи во карантин, во кој ќе се извршат сите испиту-
вања и ќе се исполнат другите услови, определени со-
гласно со членот 45 ставови 1 и 2 од овој закон. 

Местото на карантинот, видот на испитувањата и 
времетраењето на карантинот, како и ветеринарното 
друштво кое ќе ги спроведе мерките предвидени за 
карантин ги определува директорот на Управата за 
ветеринарство. 

Република Македонија обезбедува средства за из-
градба, опремување и одржување на карантин од ста-
вот 2 на овој член. 

По исклучок од ставот 1 на овој член за животните 
што се увезуваат за учество на спортски натпревари, 
циркуски и други приредби, изложби или саеми, ку-
чиња и мачки и други домашни миленици во придруж-
ба на сопственици при престојот во траење од најмно-

гу 15 дена, како и за копитарите, чапункарите, перна-
тата живина и куникулите што се увезуваат за да се 
заколат непосредно по увозот, во решението може да 
се определи дека не мораат да бидат во карантин, ако 
епизоотиолошката состојба во земјата извозничка е 
таква што нема опасност од внесување на заразни 
болести во Република Македонија. 

Животните од ставот 4 на овој член кои се увезу-
ваат за колење, мораат да се заколат во рок не покра-
ток од 24 часа и не подолг од три дена од влегувањето 
во Република Македонија во кланица за колење на 
животни од увоз која ги исполнува техничко-техно-
лопзките услови што ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 50 
За пратките на животни, производи, суровини и 

отпадоци од животинско потекло, добиточна храна, 
семе за вештачко осеменување, оплодени јајцеклетки 
и ембриони, како и други предмети со кои може да се 
пренесе заразна болест кои се увезуваат во слобод-
ните и царинските зони и царинските складови, соод-
ветно се применуваат одредбите од овој закон кои се 
однесуваат на увоз на овие пратки. 

Производите, суровините и добиточната храна од 
ставот 1 на овој член во слободните и царински зони и 
царинските складови, се складираат, пакуваат, прера-
ботуваат и обработуваат под ветеринарно-санитарна 
контрола на ветеринарениот инспектор на граничниот 
премин. 

Член 51 
Трошоците настанати заради применување на 

мерките при увозот, извозот и провозот на животни, 
производи, суровини и отпадоци од животинско по-
текло, добиточна храна, семе за вештачко осеменува-
ње, оплодени јајце клетки за оплодување на животни 
и други предмети со кои може да се пренесува заразна 
болест, трошоците на карантинот и на продолжениот 
карантин и трошоците настанати со применување на 
мерките во карантинот ги плаќа увозникот, извоз-
никот, односно превозникот. 

Член 52 
Службеното лице на Царинската управа е должно 

на граничниот премин да ја пријави секоја пратка на 
животни, производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло, семе за вештачко осеменување и оп-
лодени јајцеклетки, риби, ракови, школки, полжави и 
жаби и нивните производи, диви животни, добиточна 
храна и адитиви за добиточна храна, при увоз, извоз и 
транзит на ветеринарниот инспектор на граничниот 
премин и не смее да отпочне царинска постапка без 
негово присуство. 

Член 53 
Службеното лице на Министерството за внатреш-

ни работи и службеното лице на Царинската управа во 
рамките на своите надлежности спречуваат недозво-
лен премин, односно превоз на пратки надвор од опре-
делените гранични премини. 

Пратките од членот 45 на овој закон кои доаѓаат 
на територијата на Република Македонија надвор од 
определениот граничен премин, органите од ставот 1 
на овој член ги задржуваат и за тоа ја известуват 
надлежната ветеринарна инспекција, или ги упатуваат 
на определен граничен премин, ако превозникот од 
незнаење или друга оправдана причина се упатил на 
погрешен граничен премин. 

Со пратките од ставот 2 на овој член се постапува 
согласно со овој закон и со меѓународните договори. 
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3. Ветеринарно-санитарен преглед и контрола на 
животните за колење, производи и суровини од 

животинско потекло наменети за јавна потрошувачка 
Член 54 

Ветеринарно-санитарен преглед и контрола се 
задолжителни за копитарите, чапункарите, пернатата 
живина и куникулите пред колењето, како и за месото 
од копитарите, чапункарите, пернатата живина, куни-
кулите и дивечот, рибите, млекото и јаката, произ-
водите од месо, риби, млеко и јајца, медот, раковите, 
школките, полжавите и жабите и производите од ра-
кови, школки, полжави и жаби наменети за јавна по-
трошувачка. 

Прегледот од ставот 1 на овој член е задолжителен 
и за објектите и опремата за колење на животни, за 
објектите и опремата за обработка и преработка на 
месо, млеко, риби, ракови, школки, полжави, жаби, 
мед и јћјца, за објектите и опремата за нивно склади-
рање, ладење и смрзнување, како и за суровините и 
додатоците кои се употребуваат за обработка и прера-
ботка на производи од животинско потекло во тие 
објекти. 

Ветеринарно-санитарниот преглед и контрола на 
животните за колење како и на производите и су-
ровините од ставовите 1 и 2 на овој член кои се наме-
нети за јавна потрошувачка се врши во кланица, од-
носно на местото на производството, а инспекциската 
контрола на производите и суровините од животинско 
потекло се врши на местото на складирање, во про-
давниците, на пазарите и на други продажни места. 

За извршените прегледи и контроли од ставовите 
1, 2 и 3 на овој член ветеринарниот инспектор води 
службена евиденција. 

Ветеринарните работници, сопствениците на живо-
тни и правните и физичките лица сопственици на об-
јекти од ставот 2 на овој член, се должни да ги спро-
ведуваат пропишаните превентивни мерки со цел да ги 
заштитат производите, суровините од животинско 
потекло и добиточната храна од штетни материи. 

Сопственикот, односно правното лице е должно на 
ветеринарниот инспектор да му обезбеди простории и 
потребна опрема во објектите од ставот 2 на овој член 
за вршење на преглед и контрола. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ќе го пропише начинот на вршење на вете-
ринарно-санитарниот преглед и контрола и начинот 
на водење на евиденција од ставот-4 на овој член, и 
минимум техничко-технолошките услови што треба 
да ги исполнуваат просториите и опремата од ставот 6 
на овој член. » 

Член 55 
Чапункарите и копитарите мораат да бидат 

прегледани пред и по колењето, дивечот по отстре-
лот, кога нивното месо е наменето за јавна потро-
шувачка, говедата, биволите и копитарите кога нив-
ното месо е наменето за сопствена домашна потрошу-
вачка, а при епизоотии на заразни болести прегледот е 
задолжителен и за овците, козите и свињите пред и по 
колењето кога нивното месо е наменето за сопствена 
домашна потрошувачка или за исхрана на животни. 

Сопственикот на животни од ставот 1 на овој член 
е должен во рок од 24 часа пред колењето на живот-
ното за тоа да го извести ветеринарниот инспектор. 

Ако копитарите и чапункарите се заклани при-
нудно, прегледот е задолжителен по колењето иако 
месото е наменето за сопствена домашна потрошу-
вачка или за исхрана на животни. 

При колењето на копитари и чапункари од нужда 
прегледот пред и по колење е задолжителен иако нив-
ното месо е наменето за сопствена домашна употреба 
или за исхрана на животни. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува прегледот и начинот на ко-
лење на животни од нужда и принудно колење од ста-
вовите 3 и 4 на овој член. 

Член 56 
Корисниците на дивечот во ловиштето се должни 

да ја известат ветеринарната инспекција пред ловот на 
дивечот. 

Ветеринарниот инспектор врши преглед и издава 
потврда за здравствената исправност на отстреланиот 
дивеч. 

Ветеринарно-санитарниот преглед на отстре-
ланиот дивеч се врши на местото определено за прег-
лед во собиралиштата на ловечките друштва. 

Корисниците на дивечот се должни да обезбедат 
превентивно-здравствена заштита на ловниот дивеч и 
за другите животни кои живеат во границите на ло-
виштата. * 

Член 57 
За животните кои се испраќаат во кланица за ко-

лење од нужда и за принудно закланите животни, соп-
ственикот на тие животни мора да има ветеринарен 
упат за колење од нужда и упат за превоз на принудно 
закланото животно од ветеринарно друштво. 

Ветеринарно-санитарен преглед на закланите 
животни од ставот 1 на овој член и проценката на ме-
сото се врши во кланица од страна на ветеринарниот 
инспектор. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува образецот на ветеринарниот 
упат за колење од нужда и образецот на упатот за 
превоз на принудно заклани животни. 

Член 58 
Со ветеринарно-санитарен преглед на закланите 

животни, производите и суровините од животинско 
потекло се утврдува хигиенската исправност на су-
ровините и производите за исхрана на луѓето. 

На ветеринарно-санитарен преглед и контрола од 
членот 54 на овој закон не подлежат производството и 
преработката на млечни производи, јајца и мед кога 
тие производи се наменети за исхрана на луѓето во 
сопственото домаќинство. 

По исклучок на ставот 2 на овој член млекото, 
млечните производи, јајцата и медот наменети за јавна 
потрошувачка и продажба на пазари подлежат на ве-
теринарно-санитарен преглед и контрола од членот 54 
став 1 на овој закон. 

Ако ветеринарниот инспектор врз основа на пре-
гледот и другите испитувања утврди дека производите 
хигиенски се исправни за исхрана на луѓето, таквите 
производи се обележувааат на пропишан начин и се 
дозволува нивен промет за јавна потрошувачка, од-
носно обработка или преработка. 

Ако при прегледот и другите испитувања, ветери-
нарниот инспектор утврди дека производите или су-
ровините од животинско потекло не се хигиенски ис-
правни, мора да ги обележи на пропишан начин, да го 
забрани прометот и да определи уништување или пре-
работка за други намени. 

Производите од членовите 54, 55, 56 и 57 став 2 на 
овој закон и ставот 2 на овој член пуштени во промет 
за јавна потрошувачка, без да биде извршен ветери-
нарно-санитарен преглед и контрола и ако не се на 
пропишан начин обележани, се сметаат дека се хиги-
енски неисправни. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на обележувањето 
на хигиенската исправност на производите од живо-
тинско потекло. 
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Член 59 
Хигиенски неисправни производи и суровини од 

животинско потекло се оние кои: 
- содржат патогени микроорганизми, паразити и 

штетници, односно нивните метаболити во количество 
над дозволеното; 

- содржат пестициди, метали, металоиди и други 
отровни супстанци и анаболици, транкилајзери, тире-
остатици, антибиотици, сулфонамиди и други супс-
танци во количество над дозволеното; 

- потекнуваат од пцовисани животни или од живо-
тни заболени од заразни и други болести; 

- механички се загадени со негодни примеси или 
предизвикуваат гадење; 

- органолептичките својства (вкусот, миризбата, 
изгледот), поради физички, хемиски, микробиолошки 
или други процеси им се изменети; 

- содржат радионуклеиди во количество над дозво-
леното или се озрачени над границата определена со 
прописите; 

- се пуштени во промет во оригинално пакување а 
немаат декларација, поминал рокот за употреба озна-
чен во декларацијата или од декларацијата не може да 
се утврди рокот на употреба и 

- не се оригинално пакувани, односно се продаваат 
во рефус (спакувани), ако на амбалажата во која се 
продаваат не ги содржи податоците од декларацијата. 

Член 60 
Испитувањето на производите и суровините од 

животинско потекло (во натамошниот текст: анализа) 
се врши во овластена институција од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Ако сопственикот на производите и суровините од 
животинско потекло од ставот 1 на овој член не е 
задоволен од резултатот од анализата може во рок од 
24 часа од добивањето на резултатот да бара да се 
изврши повторна анализа (суперанализа), освен ако се 
утврдени патогени микроорганизми. 

Суперанализата ја врши институција која не ја ' 
извршила анализата. 

Резултатот од суперанализата е конечен. 
Трошоците за анализата, односно за суперанали-

зата се на товар на сопственикот, а во случај ако ре-
зултатот од суперанализата е во корист на сопстве-
никот, трошоците се на товар на овластената инсти-
туција што ја извршила анализата. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на земање и начинот 
на испраќање мостри за лабораториски испитувања од 
ставот 1 на овој член. 

Член 61 
Правните лица кои се занимаваат со производство 

и промет на добиточна храна мораат да обезбедат хи-
гиенски исправна добиточна храна. 

Забранет е прометот на хигиенски неисправна до-
биточна храна. 

Добиточната храна хигиенски е неисправна, ако: 
- содржи патогени микроорганизми или паразити 

кои штетно влијаат врз здравјето на животните или 
ако содржи недозволен број на сапрофитски микроор-
ганизми како и нивни метаболити (ендотоксини и ег-
зотоксини); 

- содржи хормони, седативи, тиреостатици или 
недозволени количини на антибиотици, кои се до-
даваат за стимулативни цели; 

- содржи повеќе од дозволените количества на пес-
тициди, фунгициди, родентициди и други фитофар-
мацевтски средства, соли на неоргански материи, ра-
диоактивни материи, како и други штетни материи по 
здравјето на животните; 

- е органолептичКи изменета; 
- е со несоодветен состав што влијае на нејзината 

биолошка вредност и употребливост; 
- е поминат рокот на употребата наведен во дек-

ларацијата и 
- солта за исхрана на животните не е јодирана. 
Ако рокот на употреба на добиточната храна е 

поминат може да се пушти во промет со претходна 
согласност на ветеринарен инспектор и потврда дека 
се извршени лабораториски анализи со кои се 
докажува дека добиточната храна може да се употре-
бува. 

Член 62 
Правните лица кои се регистрирани за производсто 

и преработка на добиточна храна, се должни пред да ја 
пуштат во промет да ги извршат лабораториските 
испитувања во лабораторија која има најмалку , еден 
доктор по ветеринарна медицина, еден хемичар и 
соодветна опрема и уреди за вршење на анализа и е 
овластена од министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Ако лабораторијата од ставот 1 на овој член пот-
врди дека добиточната храна ги исполнува пропи-
шаните услови, издава атест. 

Резултатите од анализите на мострите на доби-
точна храна можат да се оспорат во рок од осум дена, 
од денот на добивањето на резултатот, со бара-ње за 
повторна анализа (суперанализа). 

Ако резултатот од суперанализата не одговара на 
резултатот на анализата се прифаќа резултатот од 
суперанализата. Резултатот од суперанализата е коне-
чен. 

Трошоците за анализата и суперанализата на до-
биточната храна се на товар на сопственикот, а во слу-
чај ако резултатот од суперанализата е во корист на 
сопственикот трошоциве се на товар на институцијата 
чиј работник ја извршил анализата. 

Под редовна ветеринарно-санитарна контрола се и 
објектите за производство, преработка, складирање и 
промет на добиточна храна, а во случај на сомневање 
на заразна болест на контрола подлежи и добиточната 
храна во дворот на сопствениците на животните. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на земање мостри, 
начинот на вршење на ветеринарно-санитарна кон-
трола на добиточна храна и техничко-технолошките 
услови на објектите во кои се произведува добиточна 
храна. 

Член 63 
Објектите, постројките и опремата за одгледува-

ње на животни, за одгледување на копитари и чапун-
кари со капацитет поголем од 20 условни грла, а за 
живина и куникули со капацитет поголем од десет 
условни грла, за колење на животни, за обработка, 
преработка, производство, собирање, складирање, ла-
дење и смрзавање, како и промет со производи и су-
ровини од животинско потекло, објекти за производ-
ство, обработка, откуп, складирање и промет со млеко 
и млечни производи, објекти за собирање, сортирање, 
пакување, складирање и продажба на јајца, објекти за 
производство на меланж, објекти и опрема за соби-
рање и нештетно отстранување на мрши, конфискати 
и отпадоци од животинско потекло, објекти (стацион-
ари) за собирање на кучиња и мачки скитници, 
заграден простор за диви животни, простории и опре-
ма за производство и складирање на животинско семе, 
оплодени јајце клетки за оплодување и ембриони, 
како и простории за инкубирање на јајца и произ-
водство на еднодневен пилиња, простории и опрема за 
откуп, складирање, промет и штавење на кожа и кр-
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зно, објекти и опрема за промет со животни (сај-
мишта, изложби, добиточни пазари и друго), објекти 
за дезинфекција, дезинсекција, дератизација, дезодо-
ризација и деконтаминација, дезинфекција на возила, 
објекти на ветеринарни друштва, објекти и опрема за 
увоз, објекти за откуп, обработка, преработка, 
складирање, промет на мед и производи од мед, прос-
тории за топење на восокот и производство на саќе, 
рибниците за одгледување и производство на риби, 
мораат да бидат уредени така да не претставуваат 
опасност по здравјето на животните и луѓето, да се 
спречи внесувањето и ширењето на болести, да се 
обезбеди хигиенски исправно производство и промет и 
да се спречи загадување на животната средина и при-
родата. 

За местото каде да се лоцираат и изградат објекти 
од ставот 1 на овој член, потребно е мислење за те-
хничко-технолошките услови за градба од Управата за 
ветеринарство. 

За изградба, доградба и реконструкција на објек-
тите од ставот 1 на овој член Управата за ветеринар-
ство издава ветринарно-санитарна согласност. 

Инвеститорот е должен да достави барање за вете-
ринарно-санитарЈна согласност и техничко-техноло-
шка документација изработена согласно со ветери-
нарно-санитарните и техничко-технолошките услови 
пропишани за тој вид објекти. 

Не може да отпочне со работа објект од ставот 1 
на овој член без ветеринарно-санитарна дозвола за 
употреба издадена од директорот на Управата за вете-
ринарство, врз основа на претходно мислење од коми-
сијата што ја формира министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Трошоците на постапката во врска со издавањето 
на ветеринарно-санитарна дозвола за употреба од ста-
вот 5 на овој член се на товар на сопственикот на об-
јектот. 

За објектите од ставот 1 на овој член, Управата за 
ветеринарство води евиденција. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ги пропишува поблиските ветеринарно-са-
нитарни и техничко-технолоппси услови за изградбата, 
техничкото уредување, опремата, начинот на работа и 
хигиената кои мора да ги исполнуваат објектите од 
ставот 1 на овој член и го утврдува надоместокот за 
трошоците од ставот 6 на овој член. 

* 

Член 64 
Сопствениците на животни, правните и физичките 

• лица што одгледуваат животни, правните лица што 
вршат производство, преработка, складирање, промет 
и продажба на добиточна храна, како и одгледувачите 
на кучиња, животни од зоолошките градини, пчелни 
матици и риби се должни да ги пријават животните, 
објектите и опремата, како и секоја промена во врска 
со нив во рок од осум дена на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство заради нивно 
евидентирање во регистар на објектите за одгледу-
вање на животни и објектите за производство, прера-
ботка, складирање, промет и продажба на добиточна 
храна. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ја пропишува формата, содржината и начи-
нот на водењето на регистарот од ставот 1 на овој 
член. 

ЧлеЈн 65 
Колењето на животни и производството на произ-

води и суровини од животинско потекло за јавна по-
трошувачка за домашниот пазар се дозволени само во 
објекти од членот 63 став 1 на овој закон за кои Упра-
вата за ветеринарство издала ветеринарно-санитарна 
дозвола за употреба. 

По исклучок од ставот 1 на овој член надвор од 
кланица можат да се колат копитари и чапункари чие 
месо е наменето за јавна потрошувачка, само тогаш 
кога треба принудно да се колат, а тоа не е можно да 
се направи во кланица. 

За животните од членот 57 став 1 на овој закон, 
чие месо е наменето за сопствена домашна употреба, 
на сопственикот на животното му се дозволува колење 
дома при што е задолжителен ветеринарно-санитарен 
преглед. 

Кланиците, ладилниците и објектите за обработка, 
преработка и складирање на производи од животинско 
потекло од членот 63 став 1 на овој закон, како и про-
изводството во нив мораат да бидат под постојана 
контрола на ветеринарен инспектор. 

Член бб 
Одгледување на приплодни риби и живина, произ-

водство на јајца за приплод, колење на животни, соби-
рање и производство на производи и суровини од жи-
вотинско потекло и производството на материјал за 
репродукција наменети за извоз, се дозволени само во 
објекти за извоз, за кои министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на предлог на стручна 
комисија, која тој ја именува, ќе утврди дека ги испол-
нуваат пропишаните услови со овој закон, односно ус-
ловите за определени држави (во натамошниот текст: 
извозни објекти). 

Извозните објекти од ставот 1 на овој член се 
запишуваат во регистарот на извозни објекти којшто 
се води во Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство за кој се издава извознички ко-
нтролен број, а листата на извозните објекти се обја-
вува во " Службен весник на Република Македонија". 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се одне-
сува и за објектите за одгледување на приплодни риби 
и живина, инкубирање на јајца за приплод од увоз, 
колење на животни од увоз, објектите во царинските 
складови, слободните и царинските зони, како и други 
објект^ определени со меѓународни договори. 

Ако ветеринарниот инспектор утврди дека из-
возниот објект престанал да ги исполнува пропиша-
ните услови или ако претходно утврдените недоста-
тоци кои штетно влијаат на хигиената на производ-
ството не се отстранети во определениот рок, или ако 
се утврди дека извозниот објект извезувал производи 
и суровини од животинско потекло кои не се произ-
ведени во извозниот објект, министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, донесува решение 
за бришење на извозниот објект од регистарот на из-
возни објекти, со што престанува правото на употреба 
на извозничкиот контролен број. 

За решението од ставот 4 на овој член се известува 
државата увозничка, надлежната комисија на Европ-
ската унија и ветеринарните инспектори на грани-
чните премини, а решението се објавува во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Ветеринарниот инспектор издава потврда за вна-
трешен промет и потврда за меѓународен промет за 
потеклото и здравствената исправност на пратката. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ја пропишува формата и содржината на 
регистарот од ставот 2 на овој член и начинот на него-
вото водење. 

Член 67 
Увозот на приплодни риби и живина, јајца за 

инкубација, производи и суровини од животинско по-
текло е дозволен само од објекти кои ги исполнуваат 
пропишаните услови и се регистрирани кај Европ-
ската унија и се под надзор на надлежната ветеринар-
на инспекција на земјата извозник и ветеринарните 
органи на Европската унија. 
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Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство може да дозволи увоз на приплодни риби и 
живина, јајца за инкубација, производи и суровини од 
животинско потекло и од објекти ком не се регистри-
рани кај Европската унија, ако утврди дека прописите, 
стандардите, изработката и надзорот во државата из-
возничка се во согласност со прописите на Европската 
унија или на Република Македонија. 

4. Превентива на размножувањето на животните 
Член 68 

Семето за вештачкото осеменување, јајцеклетките 
и ембрионите, репродукцијата, одгледувалиштата за 
приплодни животни, приплодните животни, стадата, 
јатата, родителските фарми за живина, фазанериите, 
рибниците, одгледувалиштата и оплеменувалиштата 
на матици не смеат да бидат заразени од заразни бо-
лести. 

Производството, складирањето и прометот на семе 
за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембриони и 
начинот на нивната употреба се под постојана ветери-
нарно-санитарна контрола согласно со прописите за 
хигиенската исправност. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на вршење на кон-
тролата од ставот 2 на овој член. 

, Член 69 
Забрането е производство на семе за вештачко 

осеменување, на приплодни животни, јајцеклетки и 
ембриони од животни за кои постои сомневање дека 
се заразени или се заболени од болести кои се прене-
суваат со семе за вештачко осеменување, јајцеклетки 
и ембриони. 

Забрането е производство, промет и употреба на 
семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ем-
бриони кои содржат поголем број на сапрофитнм ба-
ктерии, патогени бактерии или причинители на за-
разни болести, пропишани со овој закон. , 

Член 70 
Правните лица што вршат вештачко осеменување 

мора да обезбедат пропишан обем на лабораториски 
испитувања на семето за вештачко осеменување, јај-
цеклетки^ и ембрионите. 

Член 71 
Ветеринарните друштва и одгледувачите на живо-

тни систематски го следат и се грижат за здравјето и 
здравствената состојба на приплодните грла при па-
рењето и припустот и се должни за секое сомневање, 
половата цли конституционалната грешка да ја при-
јават на правното лице за водење на матичното кни-
говодство и селекција согласно со Законот за сто-
чарството. 

Член 72 
Ветеринарните друштва и ветеринарните инспек-

тори, ја известуваат Управата за ветринарство за се-
која утврдена болест кај приплодно грло со трајни 
пречки за размножување и за утврдената здравствена 
неисправност на семето за вештачко осеменување, 
јајце клетките и ембрионите. 

Ветеринарните друштва, кои во согласност со про-
писите- вршат вештачко осеменување, за резултатите 
на вешатачкото осеменување и репродукцијата на сво-
ето подрачје го известуваат правното лице за водење 
на матичното книговодство и селекција и Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

IV. ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 

Член 73 
Превентивни мерки за заштита и унапредување на 

животната средина и природата кои ги преземаат ве-
теринарните друштва и други'нравни и физ&чша лица, 
заради здравствена заштита на животните се: 

- нештетно отстранување на животински мрши, 
конфискати и отпадоци од животинско потекло; 

- спречување на несоодветно складирање на живо-
тински отпадоци и ѓубре; 

- определување постапка за санитација на ѓубрето, 
осоката и отпадните води; 

- определување соодветни хигиенски услови во 
шталите и нивната околина; 

- утврдување хигиенска исправност на производите 
од ѓубре, преработено ѓубре и компост и 

- спречување од загадување на подземните води со 
причинители на заразни и други болести. 

Член 74 
Пцовисаното животно, сопственикот мора да го 

пријави и предаде на правното лице од членот 24 став 
2 на овој закон. * 

Возачот кој предизвикал сообраќајна незгода на 
животното, лицата кои ги одржуваат патиштата и слу-
жбеното лице на Министерството за внатрешни рабо-
ти, се должни да ја пријават сообраќајната незгода или 
пцовисувањето на животното, на правното лице од 
членот 24 став 2 на овој закон. 

Правното лице од ставот 1 на овој член е должно 
на пропишан начин да обезбеди превоз на мршата од 
местото на загинувањето до објектот за собирање на 
отпадоци од животинско потекло или до кафилери-
јата. 

Доколку постои сомневање дека животното пцо-
внсало од заразна болест, треба да се утврди причина-
та за извисувањето на животното. 

Правните и физичките лица кои при вршењето на 
дејноста создаваат отпадоци од животинско потекло, 
се должни на пропишан начин да обезбедат превоз на 
отпадоците до најблискиот објект за собирање или ка-
филерија. 

Во објектите за собирање, складирање и за прера-
ботка на отпадоци од животинско потекло, се опреде-
лува соодветен ветеринарно- санитарен ред и се орга-
низира постојано дежурство на доктор по ветеринарна 
медицина за утврдување на причините за пцови-
сувањето. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува начинот на нештетно отстра-
нување на животински мрши и отпадоци од животин-
ско потекло и техничкотехнолошките услови што тре-
ба да ги исполнуваат објектите и опремата за собира-
ње, утврдување на причините за пцовисување и неште-
тно отстранување на животински мрши и отпадоци од 
животинско потекло, како и техничкотехно дописите 
услови што треба да ги исполнуваат превозните сред-
ства за превоз на животински мрши и отпадоци од жи-
вотинско потекло. 

Член 75 
Животински мрши, конфискати и отпадоци од 

животинско потекло нештетно се отстрануваат во 
кафилерија. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, нештетно 
отстранување се врши со спалување во објекти (кре-
маториуми), фрлање во јами - гробници или со зако-
пување на животински гробишта или на друго соод-
ветно место што ќе го определи ветеринарниот ин-
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електор на предлог на Министерството за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина. 

Република Македонија обезбедува средства за из-
градба, опремување и одржување на објектот од ста-
вот 1 на овој член, а општината односно градот Скопје 
обезбедува средства за изградба, опремување и одржу-
вање на објектите од ставот 2 на овој член. 

Член 76 
Правните и физичките лица кои вршат откуп, про-

мет или преработка на кожа и крзна се должни суро-
вите кожи од копитари и чапункари заклани без вете-
ринарно санитарен преглед или суровите кожи од 
пцовисани копитари и чапункари за кои надлежното 
ветеринарно друштво не ја утврдило причината за 
пцовисување да ги складираат во посебна просторија. 

Говедските, овчите и ко зј ите кожи од ставот 1 на 
ОВОЈ член, освен телешките, јагнешките и јарешките 
кожи, не смеат да се пуштаат во промет пред испиту-
вање на црн пришт. 

Правните и физичките лица од ставот 1 на овој 
член се должни да водат евиденција за потеклото на 
откупените кожи и крзно. 

Просториите во кои се сместуваат или складираат 
сурови кожи и крзна^ мораат да ги исполнуваат ус-
ловите од членот 63 став 8 на овој закон. 

Отпадоците од нештавени кожи кои не се хемиски 
обработени и кои не се преработуваат мораат неш-
тетно да се отстранат. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе го пропише начинот на водење на евиден-
ција на откупените кожи и крзна. 

V. МИНИМАЛЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОБЕМ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 77 
Минимален задолжителен обем ца здравствена 

заштита на животните од заразни болести е: 
1. Систематска и превентивна заштита - вакци-

нација од определени заразни болести на животните 
од членот 12 на овој закон; 

2. Земање, пакување и испраќање на материјал 
(крв и друго) за лабораториско испитување на заразни 
болести од членот 12 на овој закон; 

3. Теренска, патоанатомска и лабораториска дијаг-
ностика при сомневање на заразни болести; 

4. Спречување и сузбивање на заразни болести при 
природни и други непогоди, или при појава на особено 
опасни заразни болести во соседните земји или во Ре-
публика Македонија, како и лабораториски испиту-
вања и дијагностика на заразни болести за кои треба 
веднаш да се утврди заразната болест или причината 
за пцовисувањето; 

5.Проучување на епизоотиолошката состојба, ус-
војување и воведување нови лабораториски методи за 
дијагностика и надзор, нови ветеринарно-медицински 
достигнувања, прописи, постапки и методи на стручно 
усовршување; 

6. Задолжителен ветеринарно-санитарен преглед 
пропишан со овој закон; 

7.Подготовка на епизоотиолошки студии за ризик 
од внесување на заразни болести од други држави и 
студија за економско оптимални мерки за сузбивање и 
искоренување на заразните болести кај животните; 

8. Издавање на уверението за здравствена состојба 
на животните, потврда за потеклото и хигиенската 
исправност на производите, суровините и отпадоците 
од животинско потекло, ветеринарниот упат за коле-
ње на животни од нужда; 

9. Обезбедување залиха на вакцини, дезинфекци-
они и други средства за спречување, дијагностика и ис-
коренување на заразните болести кај животните; 

10. Организирано ветеринарно-медицинско прос-
ветување на сопствениците на животни; 

И . Обезбедување на континуирана теренска и ла-
бораториска дијагностика на заразни болести, за кои 
треба веднаш да се установи заразната болест или 
причината за пцовисување; 

12. Стручно усовршување на ветеринарните работ-
ници и 

13. Опремување на ветеринарната инспекција за 
теренска работа и заштита при работа. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ги пропишува заразните болести за кои 
треба веднаш по појавата на болеста да се утврди при-
родата на заразната болест или причината за пцовису-
вањето. 

Член 78 
На сопственикот на животните, од средствата на 

Буџетот на Република Македонија, му се обезбедува 
надоместок на штета за животни кои се убиени или 
заклани, како и за производи и суровини од животин-
ско потекло или предмети кои се оштетени, расипани 
или уништени при спроведување на одредени мерки за 
искоренување на заразната болест, ако: 

1.Веднаш ја пријавил појавата или сомневањето за 
заразната болест; 

2„Во одреден временски период била извршена за-
должителна превентивна заштита, дијагностички и 
други испитувања на животните и 

З.Ги спровел пропишаните и наредените мерки за 
спречување и искоренување на болеста. 

Надоместокот на штетата од ставот 1 на овој член 
не се исплатува ако болеста се појавила при увозот 
или за време на карантинот на увезените животни, или 
ако сопственикот не го дотерал животното за колење 
или еутаназија во определен рок и на определено 
место. 

Член 79 
Надоместокот на штета од членот 78 став 1 на овој 

закон се определува во висина на пазарната цена на 
животното, производите и суровините од животинско 
потекло или предметот, што ја имаат во местото и на 
денот на убивањето или колењето на животното, од-
носно уништувањето на производот или предметот. 

Ако убиеното, односно од нужда закланото живо-
тно или производите и суровините од животинско по-
текло, или уништениот, оштетениот предмет, во це-
лост или делумно се уште се употребливи, надоместо-
кот се намалува за вредноста на употребливиот дел. 

Утврдувањето на пазарната цена од ставот 1 на 
овој член ја врши комисија од тројца членови што ја 
формира директорот на Управата за ветеринарство, 
во која еден од членовите е ветеринарен инспектор. 

Комисијата од ставот 3 на овој член за извршената 
работа составува записник. 

Член 80 
Сопственикот на животните, производите и суро-

вините од животинско потекло или предметот од чле-
нот 78 став 1 на овој закон поднесува барање за надо-
месток на штета до Управата за ветеринарство во рок 
од 30 дена од денот на убивањето на животното од-
носно, уништувањето на производите и суровините од 
животинско потекло или предметот. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член сопстве-
никот е должен да приложи: 

1. Решение со кое е наредено убивање или колење 
на животните, рли уништување на производите и еуро-
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Бините од животинско потекло или предметот и за-
писник за оштетениот предмет; 

2. Записник од комисијата од членот 79 став 4 на 
овој закон; 

3. Записник од ветеринарниот инспектор дека жи-
вотното е убиено или заклано, предметот уништен и 
мршата нештетно отстранета; 

4.3аписник од ветеринарниот инспектор дека е 
извршена дезинфекција и 

5. Доказ за клатената вредност на закланите жи-
вотни, односно за вредноста на искористените делови 
од убиените животни, производите и суровините од 
животинско потекло или предметот. 

Решение за исплата на надоместокот од ставот 1 на 
овој член донесува директорот на Управата за ветери-
нарство. 

Против решението од ставот 3 на овој член може 
да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

При поднесувањето на барањето за реализација на 
надоместокот од ставот 1 на овој член не се плаќа ад-
министративна такса. 

VI. НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

Член 81 
За извршената дезинфекција од членот 30 став 1 

точка 3 се плаќа надоместок според видот на вози-
лото. 

За уверение за здравствената состојба на живот-
ните од членот 33 на овој закон сопственикот на живо-
тни плаќа надоместок по грло според видот на живо-
тното. 

За ветеринарно-санитарен преглед од членовите 34 
став 1, 40 ставови 1 и 2, 54 став 1, 56 став 3 и 57 став 2 
на овој закон сопствениците плаќаат надоместок спо-
ред видот на прегледот. 

Висината на надоместокот од ставовите 1, 2 и 3 на 
овој член ја определува Владата на Република Маке-
донија. 

Од средствата од наплатениот надоместок од ста-
вот 2 на овој член 80% се уплатуваат во Буџетот на 
Република Македонија, а 20% се уплатуваат на овлас-
тено ветеринарно друштво од членот 33 став 4 на овој 
закон и служат за, покривање на трошоците за изда-
вање на уверението за здравствената состојба на жи-
вотните. 

Средствата од надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 
на овој член кои се приход на Буџетот на Република 
Македонија, се користат за намените определени во 
членот 82 на овој закон и за покривање на трошоците 
за извршена дезинфекција на возилата на граничните 
премини од ставот 1 на овој член. 

Член 82 
Според Програмата за користење на средства за 

здравствена заштита на животните, Републиката во 
целост ги поднесува трошоците за: 

1. Минимален задолжителен обем на заштита на 
животните од заразни болести од членот 77 точки 1,3, 
4,5,7,9,10,11,12 и 13 на овој закон; 

2. Надоместок на штета од членот 78 став4 на овој 
закон; 

3. Искоренување на беснило вклучувајќи ги тро-
шоците за вонредна вакцинација на кучиња и други 
животни, што се врши при појава на беснило; 

4.Превенирање, дијагностицирање и искоренување 
на особено опасни заразни болести од листата "А"на 
меѓународниот зоосанитарен кодекс предвидени во 
членот 12 став 1 под А и болестите од листата Б то-
чките 70 и 74 од овој закон; 

5.3адолжителни прегледи на копитари на сакагија 
и трошоците за спречување и искоренување на оваа 
заразна болест; 

б.Земање, пакување и испраќање на материјал (крв 
и друго) за лабораториско испитување и за самото 
лабораториско испитување на болестите од членот 12 
став 1 листите А и Б на овој закон; 

7.Уништување на кучиња и мачки наредено при 
искоренување на беснило и ехинококоза; 

8.Санација на пасишта заразени од паразити "ме-
тилави пасишта"; 

.9. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација при 
искоренување на заразните и други болести кај живо-
тните од членот 12 на овој закон; 

10. Ретуберкулинизација на позитивните или сом-
нителните реагенти на говеда и 

11. Обезбедување резерва на лекови и други помо-
шни лековити средства. 

Републиката ги поднесува трошоците во износ од 
50% за: 

1. Превенирањето и искоренување^ на болестите 
од членот 12 став 1 од листата А точките 7 и 8 и од ли-
стата Б точките 8, 15, 19, 22, 23, 26, 32, 46 и 58 на овој 
закон и 

2. Туберкулинизација на говедата. 

Член 83 
Сопственикот на животни, производи, суровини и 

отпадоци од животинско потекло, увозникот, извоз-
никот, односно шпедитерот е должен да плаќа надо-
месток за сите услуги при спроведувањето на мерките 
кои се пропишани со овој закон, освен трошоците од 
членот 77 став 1 точки 1,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,10,11,12 и 13 на 
овој закон. 

VII. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРДВСТВЕНА 
ДЕЈНОСТ 

Член 84 -
Ветеринарно-здравствената дејност се врши како: 

примарна, секундарна и терцијална здравствена заш-
тита на животните. 

1. Содржина и организациони облици на ветеринарно-
здравствената дејност 

1.1. Примарна ветеринарно-здравствена дејност 
Член 85 

Примарната ветеринарно-здравствена дејност ги 
опфаќа следниве работи: 

1. Следење на здравствената состојба на живот-
ните, издавање на уверение за здравствената состојба 
на животните, водење на пропишани регистри и еви-
денција и обележување на животните заради здрав-
ствена заштита во согласност со прописите донесени 
врз основа на овој закон: 

2. Преземање на мерки за откривање, лекување, 
спречување и искоренување на заразните и други 
болести кај животните и зоонозите; 

3. Спречување, откривање и лекување на другите 
болести кај животните, како и повредите и хирушките 
зафати на животните; 

4. Обезбедување здрава репродукција на живот-
ните, следење на здравјето на приплодните 1рла, спро-
ведување на мерките за спречување и лекување јало-
вост и вештачко осеменување; 

5. Клиничка лабораториска дијагностика за откри-
вање на болести кај животните; 

6. Снабдување со лекови за сопствена дејност и из-
давање на лекови и средства за дезинфекција, дезинсе-
кција и дератизација на сопствениците на животни и 
давање Ца совети за нивна примена; 

/ 
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7. Следење на хигиенските услови во објектите за 
одгледување на животни; 

8. Ветеринарно-здравствена помош во итни случаи; 
9. Болничко лекување на животните; 
10. Снабдување и промет со добиточна храна, пре-

мини, како и промет со домашни животни; 
11. Вршење на дезинфекција, дезинсекција и дера-

тизација; 
12. Деконтаминација на животни, објекти, пред-

мети и површини контаминирани со радиолошки, би-
олошки и хемиски агенси; 

^.Систематска подготовка и оспособување на ве-
теринарните работници за здравствена заштита на жи-
вотните, во мирновременски услови, во услови на еле-
ментарна непогода и во војна и 

14.Ветеринарно-медицинско просветување на соп-
ствениците на животни и населението, стручно-обра-
зовна и публицистичка дејност од областа на ветери-
нарното здравство и одржување на курсеви за основно 
познавање на заразните болести кај животните. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ги пропишува содржината и начинот на во-
дење на регистарот за издадените уверенија за здрав-
ствената состојба на животните и начинот на водење 
на евиденцијата, од ставот 1 точка 1 на овој член. 

1.2. Секундарна ветеринарно-здравствена дејност 
Член 86 

Секундарната ветеринарно-здравствена дејност ги 
опфаќа следниве работи: 

1.Следење и проучување на епизоотиолошката сос-
тојба, здравствената состојба на животните, физио-
лошката и патологијата на репродукцијата и оплоду-
вањето на животните, екологијата, хигиенската испра-
вност на производите и суровините од животинско 
потекло, семето за вештачко осеменување, оплодени 
јајцеклетки и ембриони, водата за напојување на жи-
вотните, добиточната храна и водење пропишана еви-
денција; 

2.Теренска и лабораториска дијагностика на за-
разни и други болести кај животните; 

3. Планирање и предлагање на мерки за дезинфек-
ција, дезинсекција и дератизација, заради спречување 
и сузбивање на заразни болести кај животните; 

4. Проучување и предлагање на мерки за заштита 
од зоонози; 

5.Унапредување на дијагностички методи за откри-
вање, сузбивање и превенирање на заразни и други 
болести кај животните; 

6.Подготовка, испитување и примена на лекови и 
помошни лековити средства за превенирање, дијаг-
ностицирање и лекување на животните; 

7.Следење, анализа и оцена на влијанието на живо-
тната средина и природата на здравјето на животните; 

8. Следење и испитување на зоохигиенските услови 
и технолошките процеси во објектите за одгледување 
на животни; 

9. Лабораториски и токсиколошки испитувања и 
контрола на биорезидуи, радионуклеотиди и други 
биолошки активни материи кај животните, произво-
дите и суровините од животинско потекло, водата за 
напојување на животни и добиточната храна; 

10. Подготовка на стручни основи за технологија 
на одгледување и производство, за планирање и спро-
ведување на мерки за здравствената заштита на жив-
отните од болести; 

И.Организирање на едукација заради унапреду-
вање на стручноста при вршењето на ветеринарно -
санитарен преглед и контрола; 

12. Укажување на стручна1 помош на ветеринар-
ните друштва, сопственици на животни, правни лица 

производители на производи и суровини од животин-
ско потекло, добиточна храна, лекови и помошни 
лековити средства во ветеринарната медицина; 

^.Подготовка за одбрана и заштита и делување на 
ветеринарните друштва во'воена и вонредна состојба 
и 

14. Оспособување на единици на цивилната заш-
тита за прва ветеринарно-медицинска помош. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство го определува видот и начинот на водење на 
евиденцијата, од ставот 1 точка 1 на овој член. 

13. Терцијална ветеринарно-здравствена дејност 
Член 87 

Терцијалната ветеринарно-здравствена дејност ги 
опфаќа следниве работи: 

1. Конзилијарна клиничка дијагностика на болести 
кај животните; 

2. Експертиза на патолошки, биохемиски, хистохе-
миски, цитолошки, паразитоЛошки, микробиолога™, 
имунолошки, радиј аџиски и радиохемиски анализи, 
анализи на производи и суровини од животинско поте-
кло, добиточна храна, вода за напојување на живот-
ните и воздух, за примена на средствата за дезинфек-
ција, дезинсекција, дератизација, деконтаминација и 
дезодоризација, како и работи од областа на судското 
и управно- ветеринарното здравство; 

3. Изготвува програми за спречување и искорену-
вање на заразни и други болести кај животните, по 
барање на Управата за ветеринарство; 

4. Координирање и соработка со Управата за вете-
ринарство при спроведувањето на мерките за спречу-
вање и искоренување на посебно опасни заразни бо-
лести; 

5. Експертизи и едукација при воведување и усовр-
шување на нови лабораториски методи и дијагностика 
на заразни болести на животните и за анализа на оста-
тоци на контаминентите во производите и суровините 
од животинско потекло и добиточната храна; . 

6. Експертиза и рецензија на фармакодинамски ис-
питувања на лековите и воведување на нови лекови; 

7. Експертизи и едукација при примена на еколо-
шки мерки за санитација на отпадни води, шталско ѓу-
бре, осока и компост; 

8. Експертиза и едукација за развој и воведување 
на нови методи за дијагностика и лекување на болести 
и повреди кај животните; 

9. Експертиза и едукација за развивање и воведу-
вање на нови ветеринарномедицински постапки во 
репродукцијата и 

10. Едукација за примена на нови ветеринарно-
медицински достигнувања, нови постапки и методи на 
стручно работење и стручна помош на ветеринарните 
работници во примарната и секундарната ветерина-
рно-здравствена дејност. 
2.0рганизација и вршење на ветеринарно-здравствена 

дејност 
Член 88 

Ветеринарно-здравствената дејност ја вршат вете-
ринарни друштва како и научно истражувачките и ви-
сокообразовни установи. 

Ветеринарни друштва можат да основаат домашни 
правни и физички лица под услови утврдени со овој за-
кон. 

Ветеринарно-здравствената дејност од членот 4 
точки 1, 2, 3, 4, И, 12 и 13 на овој закон ја вршат вете-
ринарни друштва врз основа на дозвола од Владата на 
Република Македонија согласно со одредбите на овој 
закон и Законот за јавните претпријатија. 

Дозволата од ставот 3 на овој член се издава со 
важност од пет години. 
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Член 89 
Министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство, распишува јавен конкурс за добивање доз-
вола за вршење на дејностите од членот 4 на овој за-
кон. 

Избор на најповолните понуди за вршење на рабо-
тите од ставот 1 на овој член го врши комисија фор-
мирана од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, во рок од 30 дена од денот на завр-
шување на јавниот конкурс. 

Член 90 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, од име на Владата на Република Македонија, 
склучува договор со ветеринарното друштво за 
вршење на работите добиени по пат на јавен конкурс. 

Договорот од ставот 1 на овој член, покрај одред-
бите што ги содржи согласно со Законот за јавните 
претпријатија треба да ги содржи и следниве ела-
менти: 

- видот и обемот на работите; 
- начинот на плаќање на средствата за вршење на 

доверените работи што согласно со овој закон ги 
обезбедува Република Македонија; 

- називот на епизоотиолошкото подрачје или епи-
зоотиолошка единица каде што ќе се извршуваат 
работите; 

- почеток и времетраење на овластувањето на до-
верените работи; 

- начин и услови за вршење на работите; 
- можности и причини за раскинување на догово-

рот пред истекот на неговото времетраење; 
-причини за еднострано раскинување на договорот 

и 
- одговорности при вршење на доверените работи. 

Член 91 
Договорот за вршење на работите од членот 90 

став 1 на овој закон, престанува да важи со истекот на 
времето за кое е склучен, со отказ ако е склучен на 
одредено време или (»раскинување на договорот. 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство може пред истекот на времетраењето на 
договорот за вршење на работите да го раскине дого-
ворот со почитување или непочитување на отказниот 
рок, ако: 

- ветеринарното друштво не ги извршува или неце-
лосно ги извршува доверените работи или 

- ги врши договорените работи спротивно на дого-
ворот. 

Член 92 
Ако за вршењето на ветеринарно-здравствената 

дејност од членот 4 на овој закон на определено епи-
зоотиолошко подрачје, односно епизоотиолошка еди-
ница, ниту едно ветеринарно друштво нема добиено 
дозвола за вршење на дејноста или не е поднесена 
ниту една понуда на јавниот конкурс за добивање доз-
вола за вршење на дејности од членот 4 на овој закон, 
во тој случај Владата на Република Македонија го 
обезбедува вршењето на дејноста со основање на вете-
ринарно јавно претпријатие. 

Член 93 
Мрежата на ветеринарни друштва кои ја вршат 

дејноста од членот 88 став 3 на овој закон ја опреде-
лува Владата на Република Македонија. 

Мрежата од ставот 1 на овој член се определува 
според следниве критериуми: 

- национална одгледувачка програма за развој на 
сточарството во Република Македонија; 

- густината и бројната состојба на животните'и 
обемот на сточарското производство; 

- природни и географски услови заради обезбеду-
вање на епизоотиолошка целина; 

- оптимален пристап на сопствениците на животни 
до ветеринарното друштво и 

- антимонополска положба. 

Член 94 
Примарната ветеринарно-здравствена дејност ја 

вршат: ветеринарна амбуланта, ветеринарна станица и 
ветеринарна болница. 

Член 95 
Работите од членот 85 точки 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 и 10 на 

овој закон ги врши ветеринарната! амбуланта. 
Работите од членот 85 точки 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 

11, 12, 13 и 14 на овој закон ги врши ветеринарна 
станица. 

Работите од членот 85 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13 и 14 ги врши ветеринарната болница. 

Ветеринарната болница, покрај работите од ставот 
3 на овој член врши проучување и лекување на орган-
ски болести кај животните со непозната етиологија. 

Ветеринарната болница служи и како центар за 
запознавање на ветеринарните стручњаци со совреме-
ните достигнувања во областа на органотерапијата, 
акушерство^ и хирургијата. 

Член 96 
Секундарната ветеринарно-здравствена дејност од 

членот 86 на овој закон ја врши ветеринарен институт 
основан согласно со одредбите од Законот за научно 
истражувачката дејност. 

Член 97 
Терцијалната ветеринарно-здравствена дејност од 

членот 87 точки 1, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 на овој закон, ги 
врши факултет за ветеринарна медицина, а точките 2, 
3, 5, 6 и 9 на овој закон ги врши ветеринарниот инсти-

Ветеринарните друштва за вршење на примарната 
ветеринарно-здравствена дејност и установите за вр-
шење на секундарната и терцијалната ветеринарно 
здравствена дејност се должни да воспостават инфор-
мативен систем со обврска за вклучување во единстве-
ниот информативен систем во ветеринарното здравство 
во Република Македонија што го формира Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство - Управата за ветеринарство. 

Член 99 
Ветеринарните друштва и ветеринарниот инсти-

тут се должни да водат евиденција за работата од вете-
ринарно-здравствената дејност и да доставуваат месе-
чен и годишен извештај до Управата за ветеринарс-
тво во согласност со овој закон. 

Член 100 
Ветеринарните друштва се должни да обезбедат* 

континуирано работно време во смени, дежурство или 
постојана спремност заради вршење на ветеринарно-
здравствената дејност. 

Дежурството и постојаната спремност се организи-
раат заради давање на ветеринарно-медицинска по-
мош во итни случаи. 

За време на штрајк, ветеринарните работници се 
должни да обезбедат ветеринарно-медицинска помош 
во итни случаи и снабдување со неопходни количества 
на храна, вода и лекови за животни. 
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2.1. Ветеринарна амбуланта 
Член 101 

Ветеринарна амбуланта може да се основа, ако 
има: 

- вработено најмалку еден доктор по ветеринарна 
медицина со положен стручен испит; 

- вработено најмалку едно лице со завршено сред-
ио ветеринарно образование и 

- соодветни објекти и простории, опрема и инстру-
менти за вршење на ветеринарно здравствена дејност. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство поблиску ги пропишува условите од ставот 
1 алинеја 3 на овој член и хигиенските услови што 
треба да ги исполнува објектот за ветеринарна амбу-
ланта. 

22. Ветеринарна станица 
Член 102 

Ветеринарна станица може да се основа, ако има: 
- вработено најмалку двајца доктори по ветерина-

рна медицина со положен стручен испит; 
-вработено најмалку две лица со завршено средно 

ветеринарно образование и 
- соодветни објекти и простории, опрема и ин-

струменти за вршење на ветеринарно-здравствена деј-
ност. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство поблиску ги пропишува условите од ставот 
1 алинеја 3 на овој член и хигиенските услови што 
треба да ги исполнува објектот за ветеринарна ста-
ница. 

23. Ветеринарна болница 
Член 103 

Ветеринарна болница може да се основа, ако има: 
- вработено најмалку петмина доктори по ветери-

нарна медицина со положен стручен испит од кои 
тројца магистри и тоа за: интерна ветеринарна меди-
цина, репродукција и вештачко осеменување, ветери-
нарна хирургија и од други области од ветеринар-
ството; 

-вработено најмалку три лица со завршено средно 
ветеринарно образование и 

- соодветни објекти и простории, опрема и инстру-
менти за вршење на ветеринарна дејност. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство поблиску ги пропишува условите од ставот 
1 алинеја 3 на овој член и хигиенските услови што 
треба да ги исполнува објектот за ветеринарна бол-
ница. 

Член 104 
Ветеринарните друштва од членовите 101, 102 и 

103, доколку ги исполнуваат условите утврдени со овој 
закон се запишуваат во Регистарот за вршење на вете-
ринарно-здравствена дејност што го води Управата за 
ветеринарство. 

Ветеринарните друштва од ставот 1 на овој член не 
можат да се запишат во трговскиот регистар за вр-
шење на ветеринарно-здравствена дејност без реше-
ние од Управата за ветеринарство, дека се запишани 
во регистарот од ставот 1 на овој член. 

3. Ветеринарни работници 
Член 105 

Ветеринарно-здравствената дејност ја вршат вете-
ринарни работници: доктори по ветеринарна медици-
на, ветеринарни техничари и ветеринарни болничари, 
а одредени специјализирани работи поврзани со ди-
јагностика и анализа ја вршат и работници со високо 
образование од други соодветни професии. 

Поставување на дијагноза, препишување и изда-
вање на лекови, лекување, хируршки, акушерски и 
други интервенции на животните, ветеринарно - здрав-
ствени прегледи и контроли и други работи од областа 
на ветеринарното здравство, самостојно може да ги 
врши само доктор по ветеринарна медицина. 

Докторите по ветеринарна медицина можат да ги 
вршат работите од ставот 2 на овој член само ако има-? 

ат лвденца за работа. 
Уверението за положен стручен испит за вршење 

на работите од ветеринарно-здравствената дејност се 
смета како лиценца за работа. 

Работите од техничка природа, вештачко осемену-
вање, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како 
и хигиенски и други работи од ветеринарно-здрав-
ствената дејност кои не се содржани во одредбите од 
ставот 2 на овој член, ги вршат ветеринарни техни-
чари по налог на доктор по ветеринарна медицина и 
според правилата на ветеринарно-здравствената про-
фесија. 

Ветеринарните помошни работи ги врши ветери-
нарен болничар. 

Ца ветеринарно-здравствените работници, кои до-
аѓаат во допир со заразено животно, заразени произ-
води, суровини и отпадоци од животинско потекло или 
други заразени материјали и ако заболат од заразна 
болест од животните им се признава заразеноста со 
таа болест како професионално заболување. 

Член 106 
Лицата кои немаат завршено факултет за ветери-

нарна медицина и кои немаат лиценца за работа не 
можат да вршат ветеринарно-здравствена дејност. 

Вршењето на работите на ветеринарно-здрав-
ствената дејност од лицата од ставот 1 на овој член е 
надриветеринарство. 

Член 107 
Стажирање на докторот по ветеринарна медицина 

трае 12 месеци и се врши во ветеринарните друштва 
или ветеринарниот институт. 

Субјектите од ставот 1 на овој член се должни на 
докторот по ветеринарна медицина да му овозможат 
стажирање според план и програма за стажирање. 

По завршувањето на стажирањето од ставот 1 на 
овој член докторот по ветеринарна медицина полага 
стручен испит. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, магистрите и 
докторите по ветеринарно-медицински науки, за вр-
шење на ветеринарно-здравствената дејност, не пола-
гаат стручен испит. 

Стручниот испит на докторите по ветеринарна 
медицина се полага пред испитна комисија што ја об-
разува министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

За положениот стручен испит се издава уверение. 
Уверението од ставот 6 на овој член го потпишува 

претседателот на испитната комисија за полагање на 
стручен испит. 

Планот и програмата за стажирањето, образецот и 
начинот на водење на книшката за стажирање, про-
грамата и начинот на полагањето на стручниот испит 
и образецот на уверението за положен стручен испит 
ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Член 108 
Трошоците за полагање на стручниот испит од 

членот 107 став 3 на овој закон се на товар на канди-
датот. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ја определува висината на надоместокот за 
полагање на стручниот испит. 
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Надоместокот за полагање на стручниот испит се 
уплатува на посебна сметка на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Здружување на ветеринарно-здравствени 
работници 
Член 109 

Докторите по ветеринарна медицина се здру-
жуваат во Македонска ветеринарна комора (во ната-
мошниот текст: комора), заради заштита и унапре-
дување на стручноста и етичките должности и права, 
за подобрување на квалитетот на ветеринарно-здрав-
ствената дејност и заштитата на интересите на про-
фесијата. 

Комората има својство на правно лице и члену-
вањето во комората е доброволно. 

Комората донесува статут со кој се утврдува деј-
носта, органите на управувањето, организацијата и на-
чинот на работа. 

Член НО 
Комората работите ги врши самостојно на начин 

утврден со статут и со овој закон. 
Комората ги врши следниве работи: 
1. Води регистар на докторите по ветеринарна ме-

дицина кои се членови во комората; 
2. Утврдува кодекс на професионалните етички до-

лжности, и права и деонтолошки и етолоппси односи; 
3. Формира суд на честа; 
4. Го следи стручното усовршување на ветеринар-

ните работници;, 
5. Организира научни и стручни собири; 
6. Учествува при определување на критериумите за 

формирање на цените на ветеринарните услуги; * 
7. Се грижи за почитувањето на'правилата на ко-

дексот на ветеринарната етика, деонтолоппш и ето-
лошки односи и 

8. Врши други работи во согласност со статутот. 

VIII. НАДЗОР 

Член 111 
Надзор над спроведување на одредбите на овој за-

кон и прописите донесени врз основа на него ги врши 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство. г 

Член 112 
Надзор над стручната работа во ветеринарните 

друштва врши Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, преку комисија што ја фор-
мира министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство од редот на истакнати ветеринарно-
здравствени работници, научни и стручни работници 
од определени гранки на ветеринарна медицина. 

Надзорот над стручната работа се врши најмалку 
еднаш во годината. 

За извршениот надзор над стручната работа, ко-
мисијата од ставот 1 на овој член поднесува извештај 
до министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Извештајот од ставот 3 на овој член содржи приказ 
на констатираната состојба, предлог на мерки и роко-
ви за отстранување на утврдените неправилности. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство со решение ќе забрани вршење на дејност 
на ветеринарно друштво, ако врз основа на извеш-
тајот за извршениот надзор над стручната работа кон-
статира дека неправилностите во нивната работа се од 
тара природа што со продолжување на вршењето на 
дејноста може да се предизвикаат штетни последици 
или опасност по здравјето на животните и луѓето. 

Жалба против решението од ставот 5 на овој член 
може да се поднесе до комисијата за решавању на 
управни работи во втор степен од областа на земјодел-
ството, шумарството, водостопанството и ветерина-
рството на Владата на Република Македонија. 

Жалбата против решението од ставот 5 на овој 
член не го одлага неговото извршување. 

Член ИЗ 
Ветеринарното друштво е должно на комисијата 

која го врши стручниот надзор да и овозможи не-
пречено вршење на надзорот над неговата стручна 
работа, да и даде податоци или известување кои се 
потребни за вршење на надзорот. 

Член 114 
Работите на инспекцискиот надзор за спроведу-

вање на овој закон и прописите донесени врз основа на 
него ги вршат ветеринарни инспектори. 

Член 115 
Ветеринарниот инспектор врши задолжителна ве-

теринарно-санитарна контрола на животните, објек-
тите за рдгледување на животни, животните на саеми, 
пазари, изложби, спортски натпревари и други јавни 
места за продажба, објектите и опремата за производ-
ство, доработка, преработка, обработка и промет со 
производи, суровини и отпадоци од животинско по-
текло, продавниците и други продажни места во кои се 
продаваат производи од животинско потекло, до-
биточната храна, водата во процесот на производ-
ството и за напојување на животните, производство на 
семе за вештачко осеменување, јајцеклетки и ембри-
они и нивниот промет. 

Член 116 
Ветеринарниот инспектор при инспекцискиот над-

зор определен со овој закон, покрај правата и дол-
жностите што ги има по други прописи, има право и 
должност да: 

1. Врши здравствен преглед на животни, произ-
води, суровини и отпадоци од животинско потекло, 
премикси, добиточна храна, водата за напојување на 
животните и вода во процесот на производството на 
хигиенска исправност, зема и испраќа материјал за 
лабораториско испитување во овластена дијагнос-
тичка лабораторија заради утврдување на заразната 
болест или за причината за пцовисување на живот-
ното, како и да определува мерки за спречување на 
појава, откривање и искоренување на заразни и други 
болести; 

2. Врши систематски преглед на производи и су-
ровини од животинско потекло, добиточна храна, во-
дата за напојување на животните и водата во процесот 
на производството, како и на присуство на штетни 
материи; 

3. Забранува производство, промет и употреба на 
добиточна храна и вода за напојување на животните, 
ако содржат патогени бактерии и материи штетни за 
здравјето на животните; 

4. Забранува промет со кожи и крзна од животни, 
кои биле заклани без ветеринарно-санитарен преглед 
или потекнуваат од пцовисани животни, за кои нема 
ветеринарно-здравствена потврда за незаразеност на 
подрачјето како и тие кои не се складирани одвоено 
од испитаните кожи и крзна; 

5. Забрани товарање, претоварување и истовару-
вање на животни, производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло и добиточна храна ако не ги ис-
полнуваат пропишаните услови; 

6. Забрани употреба на возила за превоз на живо-
тни, производи, суровини и отпадоци од животинско 
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потекло, д©б*5то><ша храна, вода за напојување ако не 
ш исполнуваат пропишаните услови; 

7. Забрани употреба на штали и други објекти за 
одгледување на животни, и објекти за товарање, пре-
товарување и растоварување на животните ако не ги 
исполнуваат пропишаните услови; 

8. Забрани колење на животни, собирање и обра-
ботка на суровини за производство на производи од 
животинско потекло ако не се исполнети пропи-
шаните услови: 

9. Забрани промет и употреба на производи и су-
ровини од животинско потекло преку кои може да се 
пренесе болест од животните на луѓето; 

10. Забрани издавање на уверение за здравствената 
состојба на животните ако се појави заразна болест 
или сомневање на заразна болест, или ако животното 
потекнува од реон со нејасна епизоотиолошка состој-
ба; 

11. Одземе и уништи производи и суровини од жи-
вотинско потекло, добиточна храна кои не се здрав-
ствено исправни; 

12. Определи начин на оспособување на условно 
употребливи производи и суровини од животинско 
потекло, добиточна храна или преработка за други 
цели; 

13. Нареди отстранување на неправилностите во 
производството и прометот со животни, производи и 
суровини од животинско потекло и добиточна храна; 

14. Забрани употреба на објекти на ветеринарните 
друштва и други правни лица, простории, опрема и 
постројки за производство и промет за индустриски, 
занаетчиски, трговски, угостителски и други цели, ако 
не се уредени во согласност со овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон; 

15. Земе мостри на производи, суровини и отпа-
доци од животинско потекло, добиточна храна и дода-
тоци, вода за напојување на животните и водата во 
процесот на производството, семе за вештачко осе-
менување, јајцеклетки и ембриони, со цел да се испита 
дали одговараат на прописите за хигиенска исправ-
ност; 

16. Забрани употреба и да запечати работни прос-
тории, опрема и предмети, кои се наоѓаат под негова 
контрола ако не ги исполнуваат пропишаните услови; 

17. Определува мерки од членовите 19, 22, 23, 24 и 
25 на овој закон, како и да го контролира нивното 
спроведување; 

18. Определи граници на заразеното и загрозеното 
подра^е и известува за појавата на заразните болести 
преку средствата за јавно информирање; 

19. Го контролира прометот и употребата на сред-
ствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 

20. Врши ветеринарно-санитарна контрола на 
опремата и објектите во кои се одгледуваат животни 
со цел да ги утврди причините за пцовисување и да 
нареди нештетно отстранување на животинските мр-
ши и отпадоци од животинско потекло; 

21. Ги определи потребните ветеринарно-санитар-
ни мерки за заштита на добиточната храна и водата за 
напојување ца животните; 

22. Го контролира издавањето на уверението за 
здравствената состојба на животните; 

23. Собира податоци и известувања од одговорните 
лица, сведоци, вештаци и други лица ако тоа е потре-
бно; 

24. Одзема животни, производи и суровини од жи-
вотинско потекло, добиточна храна, семе за вештачко 
осеменување, јајцеклетки и ембриони, отпадоци и дру-
ги предмети во врска со казнените дејствија или пре-
кршоци; 

25. Забрани времено цршење на ветеринарна де-
јност, ако е загрозен® ЗДјадјето на животните од недо-

статоци, односно неправилности при извршување на 
работата; 

26. Нареди да се отстранат организационите и 
хишенско-технмчките и други недостатоци кои пре-
дизвикуваат несоодветен квалитет или стручност во 
работењето; 

27о Изречува и наплатува мандатна казна на лице 
место во случаи определени со овој закон и поднесува 
прекршочна пријава и 

28. Да нареди преземање на мерки за заштита на 
животните од нехумано постапување. 

Член 117 
Ако ветеринарниот инспектор утврди дека живот-

ните не се здрави, односно не се способни за производ-
ство на семе, јајцеклетки и ембриони или тие не од-
говараат на пропишаниот стандард за здравствена 
исправност и минималните здравствени услови за спо-
собност за оплодување, или утврди послаба плодност 
на природното грло, определува една или повеќе ор 
следниве мерки: 

- сопственикот на животни да обезбеди целосен 
преглед на способност за оплодување на приплодното 
грло; 

- правното лице за вештачко осеменување да ја ут-
врди причината за здравствена неисправност на се-
мето, јајцеклетките и ембрионите; 

- правното лице за вештачко осеменување да ја 
провери способноста за оплодување на семето на 
спорната серија и семето складирано во складот; 

- правното лице кај кое се утврдени недостатоци 
или лоши резултати во репродукцијата да ги отстрани 
недостатоците; 

- правното лице при вршењето вештачко осемену-
вање времено да престане со производството на семе и 
да ги спроведе мерките за спречување и искоренување 
на заразни болести пропишани со овој закон и 

- да го забрани прометот на хигиенски неисправно 
семе, јајцеклетки и ембриони и да ги одземе и уништи. 

Член 118 
Ако ветеринарниот инспектор при прегледот ут-

врди дека уверението или другите пропратни доку-
менти што ја пратат пратката на животни, производи 
или суровини од животинско потекло се со недоста-
тоци или се од подрачја со непозната епизоотиолошка 
состојба, или утврди дека воопшто нема документи ќе 
определи: 

- сопственикот на животното да го задржи живот-
ното определено време во карантин и ги определува 
условите, местото и времетраењето на карантинот; 

- ако во моментот нема услови за карантин или ако 
таквото решение е поевтино, а не постојат причини за 
забрана на колење на тие животни да ги упати живот-
ните за колење во најблиската кланица и 

- привремено да забрани пуштање во промет на 
производи и суровини од животинско потекло и да 
земе мостри за испитување. 

Член 119 
Ветеринарниот инспектор на граничниот премин 

при инспекцискиот надзор и^а право и должност да: 
1. Врши ветеринарно-санитарен преглед и контро-

ла на пратките и документацијата што ги придружу-
ваат пратките согласно со одредбите на овој закон; 

2. Го заверува здравственото уверение за меѓуна-
роден промет за пратките што се извезуваат од членот 
44 став 2 на овој закон; 

3. Зема мостри на производи, суровини и отпадоци 
од животинско потекло, како и добиточна храна без 
надомест на нивната вредност, за лабораториско испи-
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тување и утврдување на нивната ветеринарно-сани-
тарна исправност; 

4. Ги прегледува документите на правните и фи-
зичките лица во врска со спроведување на одредбите 
од овој закон за промет на пратки преку границата на 
Република Македонија; 

5. Собира податоци и известувања од одговорните 
лица, сведоците, вештаците и други лица, ако е потре-
бно успешно да ја изврши својата работа; 

6.Поднесе кривична пријава и пријава за прекр-
шоци кога извршеното дејствие се казнува според овој 
закон; 

7. Води евиденција на извозните, увозните и тран-
зитните пратки при преминувањето преку државната 
граница; 

8. Врши контрола на увозните, извозните и тран-
зитните пратки и складовите на граничните премини; 

9. Врши контрола над дезинфекцијата на возилата, 
опремата на граничните премини, царинските скла-
дови, слободните и царинските зони; 

10.Ја следи појавата и движењето на заразните бо-
лести кај животните во соседните држави и за тоа ја 
известува Управата за ветеринарство и 

11. Врши и други работи пропишани со овој закон 
и прописите донесени врз основа на него. 

Член 120 
При вршењето на работите определени со овој за-

кон и со други прописи, ветеринарниот инспектор на 
граничниот премин има право и должност да нареди 
или да ги преземе следниве мерки: 

1. Да забрани извоз, увоз и транзит на пратки од 
членот 45 став 1 на овој закон без оглед на тоа, од каде 
доаѓаат, каде се упатени и за која цел, ако: 

- пратката или превозното средство не одговара на 
пропишаните услови; 

- утврди дека пратката е заразена, ако се сомнева 
дека е заразена или ако потекнува од заразено по-
драчје; 

- констатира дека пратката не е здравствено ис-
правна и го загрозува здравјето на луѓето и живот-
ните; 

- констатира дека пратката ги нема пропишаните 
меѓународно ветеринарно-санитарни уверенија или 
други потребни документи и 

- производите наменети за исхрана на луѓето 
содржат штетни материи над дозволеното ниво; 

2. Привремено да го забрани увозот, извозот и 
транзитот на пратките, ако треба да се отстранат не-
достатоците на пратката или документите што ја при-
дружуваат пратката; 

3. Да нареди складирање на пратките, ако треба да 
се испита здравствената состојба на пратката; 

4. Да ги одземе животните, производите и суро-
вините од животинско потекло од лицата кои ја поми-
нуваат границата на Република Македонија и на 
нештетен начин да ги уништи доколку е предвидена 
таква мерка со пропис донесен од министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство; 

5. Да нареди и други мерки за заштита на живот-
ните во согласност со овој закон и обврските од меѓу-
народните договори за здравствена заштита на жи-
вотните; 

6. Да нареди дезинфекција на возилата, објектите и 
опремата кои се употребуваат во прометот на прат-
ките; 

7. Да забрани употреба на објекти на граничниот 
премин, ако не ги исполнуваат пропишаните услови; 

8. Да забрани употреба на добиточна храна и слама 
или друг материјал за простирка ако не ги исполну-
ваат пропишаните услови со овој закон; 

9. Да забрани употреба на возила за промет на 
пратки ако не ги исполнуваат пропишаните услови со 
овој закон; 

10. Да нареди отстранување и на други неправил-
ности во прометот со пратки на граничниот премин и 

11. Да одземе пратка која е во врска со казниво деј-
ство пропишано со ОВОЈ закон. 

Член 121 
Против решението на ветеринарниот инспектор и 

ветеринарниот инспектор на граничен премин, може 
да се поднесе жалба до министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рок од 15 дена од де-
нот на добивањето на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решени-
ето. 

Ако се работи за итни мерки од јавен интерес, за 
да се спречи непосредната опасност за здравјето на 
луѓето и животните, кои не можат да се одложат, ве-
теринарниот инспектор и ветеринарниот инспектор на 
граничен премин имаат право без присуство на правно 
или физичко лице, чие работење, односно простории, 
објекти и опрема се предмет на инспекциската кон-
трола, односно на неговото одговорно лице, да из-
вршат инспекциска контрола и издадат решение по 
скратена постапка. 

Во вонредно итни случаи за да се заштити или 
спречи опасноста за здравјето на луѓето и животните, -
ветеринарниот инспектор може да издаде и усна 
наредба, а најдоцна во рок од три дена од денот на 
издавањето на усната наредба е должен да издаде ре-
шение во писмена форма. 

Член 122 
Ветеринарен инспектор може да биде доктор по 

ветеринарна медицина со положен стручен испит и 
најмалку две години искуство во струката. 

Член 123 
При вршењето на инспекцискиот надзор, ветери-

нарниот инспектор мора да има легитимација со која 
се утврдува неговото службено својство, идентитетот 
и овластувањето, а ветеринарниот инспектор на гра-
ничен премин покрај легитимацијата да има и знак на 
ветеринарен инспектор на граничен премин и должни 
се да ја покажат ако тоа се бара од нив. 

Ветеринарниот инспектор на граничен премин е 
должен за време на работата да носи службена облека. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство го пропишува образецот и начинот на изда-
вањето на легитимацијата од ставот 1 на овој член, 
бојата и кројот на службената облека, како и изгле-
дот на знакот на ветеринарен инспектор на граничен 
премин. 

Член 124 
На барање на ветеринарниот инспектор, Минис-

терството за внатрешни работи е должно да даде по-
мош при блокирањето на заразените места и подрачја, 
при ограничувањето на прометот на животните, про-
изводите, суровините и отпадоците од животинско по-
текло, при забрана на движењето на животни и лица 
во заразеното подрачје и при спроведувањето на други 
мерки за спречување и искоренување на заразни бо-
лести кај животните пропишани со овој закон. 

Ако сопственикот на пратки на животни, произ-
води, суровини и отпадоци од животинско потекло и 
добиточна храна кои подлежат на инспекциски надзор 
одбие да му се утврди идентитетот, ветеринарниот ин-
спектор писмено а во итни случаи и усмено ќе побара 
помош од службеното лице на Министерството за 
внатрешни работи, заради утврдување на идентитетот 
на сопственикот на пратката. 
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IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 125 
Тој којшто без пропишана стручна подготовка и 

без лиценца за работа се занимава со ветеринарно-
здравствена дејност, ќе се казни за кривично дело со 
казна затвор во траење до една година. 

Член 126 
Со парична казна од 220.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице, ако: 
1. Не ги спроведе пропишаните или наредените 

мерки за здравствена заштита на животните и заш-
тита од зоонози (член 5 став 3); 

2. Оневозможи вршење на ветеринарно-санитарен 
преглед и контрола и земање на потребен материјал 
за испитување (член 6 став 10); 

3. Не ги спроведува мерките определени од 
Владата на Република Македонија (член 18 став 2); 

4. Не преземе превентивни мерки (член 22 став 1 
точка 5); • 

5. Не го известил ветеринарното друштво за по-
јавата на заразна болест или за појава на знаци врз 
основа на кои се сомнева дека животното пцовисало 
од заразна болест и ако за појавата на заразна болест, 
или сомневањето дека постои заразна болест, не ја 
известил Управата за ветеринарство ( член 26 ставови 
1 и 5); 

6. Ја прикрие заразната болест што ја утврдил или 
ако за тоа не ја извести Управата за ветеринарство 
(член 28 став 1); 

7. Не спроведе мерки што ги наложил ветери-
нарниот инспектор (член 29 ); 

8. Нема уверение за здравствената состојба на жи-
вотните (член 33 ставови 1 и 2); 

9. За пристигнатата пратка не поднел барање до 
ветеринарниот инспектор на граничен премин (член 
42); 

10. Без решение за увоз од министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, увезува, превозува 
и складира пратки на животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло и други пратки или 
увезе живи микроорганизми патогени за животните 
(член 45 ставови 1 и 5 ); 

11. Увезените животни не ги држи во карантин и не 
ги спроведува потребните испитувања и другите мерки 
определени со решение (член 49 ставови 1 и 2); 

12. Животните увезени за колење не ги заколе во 
кланицата која ги исполнува пропишаните услови 
(член 49 став 4); 

13. Не е извршен ветеринарно-санитарен преглед и 
контрола (член 54 ставови 1 и 2); 

14. Не ги спроведе пропишаните превентивни мер-
ки за заштита на производите и суровините од жи-
вотинско потекло и добиточната храна од штетни ма-
терии (член 54 став 5); 

15. Не е извршен ветеринарно-санитарен преглед 
ia животни пред колењето и по колењето, а дивечот 
io отстрел от (член 55 став 1); 

16. Пушти во промет хигиенски неисправни произ-
води или суровини од животинско потекло (член 58 
ггав 6); 

17. Пушти во промет хигиенски неисправна до-
шточна храна ( член 61 ставови 1 и 2 ); 

18. Гради, доградува или врши реконструкција на 
објекти без ветеринарно-санитарна согласност (член 
•3 став 3); 

19. Коли животни и произведува производи и су-
ровини од животинско потекло за јавна потрошувачка 
о објекти кои немаат ветеринарно-санитарна дозвола 
а употреба (член 65 став 1); 

20. Ако произведува семе за вештачко осемену-
вање за приплодни животни, јајцеклетки и ембриони 
за животни за кои постои солЉевање дека се заразени 
или се заболени од болести кои се пренесуваат со нив 
(член 69 ставови 1 и 2); 

21. Животинските мрши, конфискати и отпадоци 
од животинско потекло не се отстранат во кафилерии, 
крематориуми, јами-гробници, животински гробишта 
или на друго соодветно место (член 75 ставови 1 и 2); 

22. Врши откуп, промет или преработка на кожи од 
копитари и чапункари заклани без ветеринарно-сани-
тарен преглед, или сурови кожи кои потекнуваат од 
пцовисани копитари и чапункари а за кои не е утврде-
на причината на пцовисувањето и ако не ги складира 
во посебна просторија, или ако пушта во промет го-
ведски, овчи и козји кожи неиспитани на црн пришт 
(член 76 ставови 1 и 2); 

23. Не ги исполнува условите за вршење на при-
марната ветеринарна дејност (член 101 став 1, член 
102 став 1 и член 103 став 1). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во правното лице со парична 
казна од 40.000 до 50.000 денари. 

За прекршокот од ставот 1 точки 8, 9,10,11,13,14, 
15,16,17, 19,20,21 и 22 на овој член покрај паричната 
казна, на правното лице ќе се изрече и мерка на без-
бедност одземање на животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло, предмети и забрана 
на вршење на дејноста од една година до две години. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член покрај па-
ричната казна на одговорното лице во правното лице 
ќе му се изрече и мерка на безбедност забрана за вр-
шење на професија или должност од шест месеци до 
една година. ^ ^ 

Со парична казна од 160.000 до 220.000 денари ќе се 
казни за прекршок правно лице, ако: 

1. Не спречи пристап со болно, односно пцовисано 
животно, стадо, јато, пчелни семејства, рибници и сли-
чни објекти (член 26 став 2); 

2. Не испрати материјал за лабораториско испиту-
вање при сомневање на заразна болест или ако не 
обезбеди превоз на материјалот на начин кој нема да 
предизвика опасност за ширење на заразна болест 
(член 27 ставови 1 и 3); 

3. По добивањето на резултатот за заразна болест 
не ја извести Управата за ветеринарство, ветеринар-
ниот инспектор, ветеринарното претпријатие кое го 
испратило материјалот за испитување и Министерс-
твото за здравство ако се работи за заразна болест 
која е зооноза (член 28 ставови 1 и 2); 

4. Не ги спроведе мерките што ќе ги определи 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство (член 30 став1); 

5. Издава уверение за здравствената состојба на 
животните а не е определено за тоа (член 33 став 7); 

6. Животните не се обележани на определен начин 
(член 33 став 11); 

7. Не изврши задолжителен ветеринарно-санитарен * 
преглед при товарање, претоварање и растоварање на 
пратки кои <ѓ& испраќаат со превозни средства надвор 
од епизоотиолошкото подрачје и за копитари и 
чапункари кои се тераат пеш надвор од епизоотио-
лошкото подрачје (член 34 став 1); 

8. Ако не покажат уверение за здравствената сос-
тојба на животните или ветеринарна потврда за здрав-
ствената состојба на пратката на производите, суро-
вините и отпадоците од животинското потекло (член 
37 став 1); 

9. Не го извести ветеринарниот инспектор на гра-
ничниот премин во определен рок за секоја добиена 
пратка (член 42); 
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10. Објектите и складовите иа граничните премини 
не ги исполнуваат пропишаните услови (член 44 став 
з); 

И. Увезе или внесе живи патогени микроорганиз-
ми (член 45 став 5); 

12. Складира, пакува, преработува и обработува 
производи и суровини од животинско потекло и доби-
точна храна во слободни и царински зони, царински 
складови без ветеринарно-санитарна контрола на гра-
ничниот ветеринарен инспектор (член 50 став 2); 

13. Одгледува животни, врши производство, прера-
ботка, складирање и промет на добиточна храна, ако 
одгледува кучиња, животни од зоолошки градини, пчел-
ни матици и риби а не ги пријават животните, об-
јектите и опремата и секоја промена (член 64 став 1); 

14. Одгледува животни или произведува производи 
и суровини од животинско потекло во објекти за из-
воз, кои не ги исполнуваат пропишаните услови за 
извозни објекти (член бб став 1); 

15. Увезува приплодни риби и живина, јајца за 
инкубирање, производи и суровини од животинско 
потекло од објекти кои не ги исполнуваат пропи-
шаните услови и не се регистрирани од Европската 
унија ( член 67 став 1 ) и 

16. Не преземаат превентивни мерки за заштита и 
унапредување на животната средина и природата 
(член 73). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 30.000 до 40.000 денари и одговор-
ното лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 точки 7, 8, 9,10,12,15, 
и 16 на овој член, покрај паричната казна на правното 
лице ќе се изрече и мерка на безбедност одземање на 
предметите и забрана за вршење на дејноста од шест 
месеци до една година. 

Член 128 
Со парична казна од 100.000 до 160.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице, ако: 
1. Не ја извести Управата за ветеринарство или 

ветеринарното друштво доколку постои опасност по 
здравјето на животните и луѓето (член 14); 

2. Не го донесе кучето во ветеринарно друштво 
или на друго место определено од ветеринарното дру-
штво заради регистрација, вакцинација и дехелмин-
тизација (член 23 став 3); 

3. Не води регистар на кучињата, не води евиден-
ција за извршената вакцинација и дехелментизација и 
ако на сопственикот не му издаде регистар - картица 
(член 23 став 4); 

4. Не го даде кучето да се изврши еутаназија (член 
24 став 1); 

5. Превезува пратки во превозно средство кое не е 
исчистено и дезинфицирано под ветеринарно-сани-
тарна контрола (член 36 став 1); 

6. Нема добиено согласност од Управата за вете-
ринарство (член 39); 

7. Врши натовар, претовар и растовар на непропи-
шан начин при извозот, увозот и провозот (член 40 
став 1); 

8. Врши натовар, претовар и растовар на пратки 
без ветеринарно-санитарен преглед (член 40 став 5); 

9. Увезува, извезува или превозува пратки кои 
немаат меѓународно ветеринарно уверение (член 43 
став 1); 

10. Претовара и складира пратки на граничниот 
премин без претходно извршен ветеринарно-сани-
тарен преглед од ветеринарен инспектор на гранич-
ниот премин (член 44 став 1); 

И. Увезува, превозува или извезува пратки надвор 
од определениот граничен премин (член 48 став 1); 

12. Пушти во промет млеко, млечни производи, јај-
ца и мед, за јавна потрошувачка без да е извршен вет-
еринарно-санитарен преглед и контрола (член 58 став 
3); 

13. Пушти во промет до^точна храна без пропи-
шани лабораториски испитувања (член 62 став 1); 

14. Не обезбеди пропишан обем на лабораториски 
испитувања (член 70 ); 

15. Просториите во кои се сместуваат и складираат 
сурови кожи не ги исполнуваат пропишаните услови 
(член 76 став 4); 

16. Не обезбедат континуирано работно време во 
смени, дежурство или постојана подготвеност за вр-
шење на ветеринарна дејност (член 100 став 1) и 

17. За време на штрајк не обезбедат нужна ветери-
нарна помош и снабдување со вода, добиточна храна и 
лекови (член 100 став 3). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 10.000 до 30.000 денари и одговор-
ното лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 точки 4,6, 9,10,11 и 12 
на овој член покрај паричната казна на правното лице 
ќе се изрече и мерка на безбедност одземање на пред-
метите и забрана за вршење на дејноста од шест до 
девет месеци. 

Член 129 -
Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице, ако: 
1. Постапува нехумано со животните, не обезбеди 

правилно сместување и ги мачи животните при 
одгледувањето и чувањето (член 6 ставови 4,6 и 8 ); 

2. Не пријави набавка, отуѓување, губење и друго 
на куче во определениот рок (член 23 став 1); 

3. Не води пропишана евиденција и не доставува 
податоци и не води регистри (член 23 став 4); 

4. Регистрираните и вакцинираните кучиња не но-
сат значки и не се врзани (член 23 став 5); 

5. Не води евиденција за издадените уверенија 
(член 33 став 8 ); 

6. Увезе неавтохтони видови на животни без со-
гласност од Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство (член 45 став 5); 

7. Не обезбеди просторија и опрема за ветеринарен 
инспектор (член 54 став 6 ); 

8. Не ја извести ветеринарната инспекција пред ло-
вот на дивеч (член 56 став 1 ); 

9. Корисниците на дивечот во ловиштата не обез-
бедат превентивна здравствена заштита на ловниот 
дивеч (член 56 став 4 ); 

10. Нема ветеринарен упат за животните кои се ис-
праќаат на принудно колење (член 57 став 1); 

11. Систематски не го следат и не се грижат за 
здравствената состојба на приплодниците при паре-
њето и припустот (член 71); 

12. Не го пријави пцовисаното животно и ако не ја 
предаде мршата на овластеното претпријатие (член 
74 ставови 1 и 2); 

13. Не обезбеди превоз на мршите или отпадоците 
до објектот за собирање или до кафилеријата (член 74 
ставови 3 и 5); , 

14. Не води евиденција за потеклото на откупените 
кожи (член 76 став 3 ); 

15. Нештетно не ги отстрани отпадоците од нешта-
вените кожи (член 76 став 5); 

16. Не воспостават информативен систем (член 98) 
и 

17. Не води ветеринарна евиденција и не доставува 
извештај (член 99 став 1). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.000 до 10.000 денари и одговор-
ното липе на правното лице. 
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За прекршокот од ставот 1 точки; 3, 4 и 6 на овој 
член покрај паричната казна на правното лице ќе се 
изрече и мерка на безбедност одземање на предметите 
и забрана за вршење на дејноста од шест до осум ме-
сеци. % 

Член 130 
Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако стори некое од 
дејствијата од членот 6 став 4, членот 126 точки 1,2, 3, 
4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , И , 12,13,14,15,16,17,18,19, 20 и 21, 
членот 127 точки 1,6, 8,13 и 16, членот 128 точки 1, 2, 
4, 8,12 и 13, и од членот 129 точки 1, 2, 3, 4, 6,10 и 12 
на овој закон. 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член на 
физичкото лице ќе се изрече и заштитна мерка на 
безбедност, одземање на пратката од член 127 точка 8, 
член 128 точка 12 и 13, член 129 точка 10 од овој за-
кон. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 131 
Докторите по ветеринарна медицина кои до денот 

на влегувањето во сила на овој закон немаат по-
ложено стручен испит, можат да се здобијат со право 
да вршат ветејжнарно-здравствена дејност доколку во 
рок од две години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон го положат стручниот испит. 

Член 132 , 
Постојните ветеринарни претпријатија се транс-

формираат под условите и начините утврдени со За-
конот за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал („Службен весник на Република 
Македонија "број 38/93 и 21/98), а земјоделските и дру-
гите организации на здружениот труд кои за своите 
животни организирале сопствена ветеринарна служба 
ќе се трансформираат под услови и на начин утврдени 
со Законот за трансформација на претпријатијата и 
задругите со општествен капитал кои стопанисуваат 
со земјоделското земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија "број 19/96). 

Член 133 
Ветеринарната комора на Република Македонија е 

должна да го усогласи своето работење во рок од три 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 134 
Владата на Република Македонија во рок од три 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе ја определи мрежата на ветеринарните друштва од 
членот 93 став 1 на овој закон. 

Член 135 
Правните лица од членот 98 на овој закон, во рок 

од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, се должни да воспостават информативен 
систем и да се вклучат во единствениот информативен 
систем во ветеринарството на Република Македонија. 

Член 136 
Најдоцна во рок од две години од денот на влегу-

вањето во сила на овој закон ќе се изгради објект за 
карантин. 

Член 137 
Прописите^утврдени со овој закон ќе се донесат во 

рок од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 138 
До донесувањето на поблиските прописи утврдени 

со овој закон ќе се применуваат прописите што ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 139 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за здравствената заш-
тита нае животните ("Службен весник на СРМ"број 
30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88 и 20/90 и "Службен вес-
ник на Република Македонија"број 28/91 и 83/92), За-
конот за ветеринарната служба ("Службен весник на 
СРМ"број 15/73 и 20/90 и "Службен весник на Ре-
публика Македонија "број 28/91 и 83/92) и Законот за 
заштита на животните од заразни болести што ја заг-
розуваат целата земја ("Службен лист на СФРЈ "број 
43/86 и 53/91 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија " број 83/92). 

Член 140 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

945. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 

НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

Се прогласува Законот за овластуваа на организа-
ција за изработка на пригодни ковани пари, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 10 јуни 1998 година. 

Број 07-2406/1 
10 јуни 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Република Македонија, 
Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНШКОВАНИ ПАРИ 

Член 1 

Се овластува АД „ГОЛДМАК44 Радовин! да изра-
боти пригодни ковани пари од злато по повод 50 годиш-
нината од егзодусот на Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија. 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 
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946. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД 
ДОБИВКА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
данокот од добивка, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 10 јуни 1998 година. 

Број 07-2407/1 
10 јуни 1998 година л Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тето Петковски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

ОД ДОБИВКА 

Член 1 
Во Законот за данокот од добивка („Службен вес-

ник на Република Македонија" број 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96 и 5/97), во членот 23 став 3, зборовите: „ставовите 
1 и 2" се заменуваат со збировите: „став 2". 

Член 2 
Членот 33-а се брише. 

Член 3 
Во членот 23 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за данокот од добивка („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 71/96), во ред 
четврти запирката се заменува со точка, а зборовите: 
„при што при трансферот на дел од добивката оства-
рена од страна на странско правно лице - вложувач 
односно основач, се плаќа данок од добивка според 
стапка и на начин утврдени со член 33-а од овој закон" 
се бришат. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а одредбата од членот 1 на овој закон ќе се 
применува од 1 јануари 1999 година и ќе се однесува и на 
завршната сметка за 1998 година. 

947, 
Врз основа на член 74 став 1 точка 5 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 
55/97), министерот за внатрешни работи донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕ-
НИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

I. Во Решението за цените на обрасците што се 
употребуваат во Министерството за внатрешни работи 
(„Службен весник на РМ" бр. 30/95) во делот I по точка 
32 се додава нова точка 32-а која гласи: 

„32-а. Пропусница за премин на македонско-албан-
ската граница .600,00 денари" 

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 192-17902/1 Министер 
1 јуни 1998 година з а внатрешни работи, 

Скопје Д-р Томислав Чокревски, с.р. 

948. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите (,;Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Единаковци -
Општина Демир Хисар. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од ст. 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Број 09-1826/1 Директор, 
16 јуни 1998 година дипл. геод. инж. Димитар Џоаов, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 

Пред ОВОЈ суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителката Макфире Бајрами од Скопје, 
против тужениот Љутви Таири, сега со непознато 
место на живеење во Австрија. 

Се повикува тужениот да се ]ави пред Основниот 
суд Скопје П - Скопје, да достави СВОЈ а адреса, или 
постави СВОЈ полномошник. Во спротивно, ќе му биде 
одреден привремен старател ко] ќе ги штити неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, I П.бр.381/98. 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Слобот-
ка Андонова од Штип, ул."Браќа Даневи" бр. 14/7, 
против тужениот Мијалче Андоновски со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
обавувањето на огласот да се ]ави на ово] суд и да 
достави точна адреса или да определи сво] застапник 
или полномошник. 

Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
застапник по службена должност КОЈ ќе ги застапува 
неговите интереси до завршувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 203/98. (11474) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1380/98, на регистарска влошка бр. 1-40481-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диште на Туристичко претпријатие „КОМПАС -
ТУРС" д.о.о. ул.„Вељко Валховиќ" бр.1 Скопје. 

Горенаведената фирма во иднина со промена на се-
диштето ќе гласи: Туристичко претпријатие „КОМ-
ПАС - ТУРС" д.о.о. ул.„Никола Вапцаров" бр.12 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1380/9« (7897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5277/98, на регистарска влошка бр. 1-46674-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Пртпријатието за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало, градежништво, инженеринг 
и услуга „ФАТ" експорт-импорт д.о о. ул. „Студени-
чанска" бр.52 А Скопје. 

Се брише Димитар Тунтевски, а се запишува Горан 
Сидовски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
5277/98 (7901) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
299/98, на регистарска влошка бр. 6-03001033-000-01, 
го запиша во трговскиот регистар основањето Тргове-
цот поединец Димитриевски Славе Гоце т.п. ул. "Кар-
пошева" бр. 124, Св. Николе. 

Дејности: 070114, 070132, 070111, 070112, 070113, 
£70121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070140, 070150. 

Основач и овластен потписник е Димитриевски 
Славе Гоце од Св. Николе. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 299/98. (8482) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1567/98, на регистарска влошка бр. 1-36803-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување 
на дејност во внатрешен и надворешен трговски про-
мет на Претпријатието за проектирање, инжинеринг 
и трговија „ЕМУКО" ц.о. увоз-извоз ул. „Никола 
Вапцаров" бр.9, Скопје. 

Дејности: 011220, 011312, 011320, 011411, 011419, 
011741, 011742, 050100, 050202, 050209, 090129, 090189, 
100101, 100330, 100340, 100391, 100399, инвестициони 
работи во странство, компензациони работи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1567/98. (8767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1311/98, на регистарска влошка бр. 1-275683-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач на „ЗЕКА - КОМЕРЦ" експорт-импорт ц.о. 
Тртговско претпријатие за промет на мало и големо 
ул.„Халим Халимовиќ" бр.29 Скопје. 

Кон претпријатието пристапува: Азиза Садат, а ис-
тапува Зекирија Азиза. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1311/98. (7898) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 76/98, на регистарска влошка бр. 8-02000084-
000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Друштвото за инженеринг, промет и 
услуги „СЕИЗМО" Верослава д.о.о.е.л. експорт-им-
порт ул.„Атинска" бр.2 Скопје. 

Се брише Верослава Белкова, а се запишува Панче 
Велков - управител без ограничување. 

Од Основниот суд СкоЦје I - Скопје, Трег. бр. 76/ 
98. (7899) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1398/98, на регистарска влошка бр. 1-53124-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за производство, транспорт и 
промет „ЕКО ХЕМ" д.о.о. Бул.„Војводина" бб дирек-
ција на Славија Скопје. 

Се брише Белдедовека Христина, директор, а се за-
пишува Белдедовска Валентина, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1398/98. (79000) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1823/98, на регистарска влошка бр. 1-4797-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма 
на Трговското претпријатие за внатрешен и надворе-
шен промет „ДИНО КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „7" бр. 15, 
е. Батинци, Студеничани. 

Новата промена на фирма гласи: Трговско прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет и превоз 
на стоки во друмски сообраќај „ДИНО КОМЕРЦ" 
д.о.о. ул. „7" бр. 15, е. Батинци, Студеничани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1823/98. (8768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1136/98, на регистарска влошка бр. 1-42920-
0-0, го запиша во судскиот регистар запишување на 
дел од претпријатието на Претпријатието за производ-
ство, трговија и услуги „СЛОВЕНИЈА-ПАПИР" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Рајко Жинзифов" бр. 50, Скопје, 
Деловна единица „ПАПИРОТИ" д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Иво Лола Рибар" бр. 132-а, Скопје. ѕ 

Дејности: 011920, 011941, 011949, 012201, 012202, 
012203, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 
012429, 012621, 012622, 012623, 012820, 013400, 013500, 
030003, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122Г, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 070260, 080119 , 080121, 080122, 080129, 
080190, 110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110909, 
070310, 070320. 

Делот од претпријатието во правниот промет со 
трети лица истапува во име и за сметка на претприја-
тието, а за обврските на делот од претпријатието на-
станати во правниот промет со трети лица претприја-
тието одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Драган Трајковиќ, 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1136/98. (8769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1277/98, на регистарска влошка бр. 1-64951-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за застапување во внатрешен трговски про-
мет и надворешно трговски промет на Претпријатието 
за производство, промет и услуги „ЕМКО ТРЕЈД 95" 
д.о.о. увоз-извоз ул. „Титовелешка" бр. 85, Скопје. 

Се брише Гордана Ангелова, директор без ограни-
чување, а се запишува Киро Здравевски, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1277/98. (8770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1625/98, на регистарска влошка бр. 1-29693-
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0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
на Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ЛЕСНО-ПРОМЕТ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Димитрија 
Чуновски" бр. 17/2-14, Скопје. 

Досегашниот директор на претпријатието Миле 
Пешевски се разрешува од должноста. 

Директор на претпријатието е Стојко Пешевски кој 
ќе го застапува и претставува претпријатието во на-
дворешниот и во внатрешниот промет со неограниче-
но овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1625/98. (8771) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 
Срег. бр. 1786/98, на регистарска влошка бр. 1-44062-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
на Претпријатието за промет со стоки и вршење на 
услуги „НАЦИОНАЛНА КОРПОРАЦИЈА ЗА РАЗ-
ВОЈ" д.о.о. ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 25, Скопје. 

Се брише Христина Пејкова, директор, а се запи-
шува Русанда Пејкова, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1786/98. (8772) 

ња, а за обврските на друштвото сторени во правниот 
промет со трети лица секој содружник одговара со це-
локупниот свој имот и солидарно со другите содружни-
ци. 

Управител: Сандев Јордан, е овластен да го заста-
пува друштвото со неограничени овластувања и овла-
стен е да го застапува друштвото во работењето во 
надворешнотрговскиот промет со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 309/98. (8488) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
331/98, на регистарска влошка бр. 030010652-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот-ноединец 
Илчо Стојан Јанев ТП „Маршал Тито" - 187/7, Стру-
мица. 

Дејности: 070132. 
Овластен потписник: Илчо Стојан Јанев, ул. „Мар-

шал Тито" - 187/7, Струмица. 
Во правниот промет со трети лица истпаува во свое 

име и за сметка на фирмата, а за обврските одговара 
со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 331/98. (8489) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 140/97, на регистарска влошка бр. 8-0200660-
000-01, ја запиша во трговскиот регистар промена на 
фирма, промена на содружник на Трговското друштво 
за производство, услуги и трговија „АСТРАКО-
МЕРЦ" Д.Т.Ц. Десанка дооел, ул. „Волгогр&дска" бр. 
2-4/6, Скопје. 

На ден 25.12.1997 год., пристапила Анита Попов-
ска, а на истиот ден истапила Десанка Илиќ. 

Се брише Петар Илиќ, управител, а се запишува 
Анита Поповска в.д управител. 

Од Основниот суд Скрије I - Скопје, Срег. бр. 140/ 
97. (8774) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
309/98, на регистарска влошка бр. 1-1043-000-01, МБС 
03001043, 1-03001043-000-01, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Јавното трговско друштво за 
производство, транспорт, услуги и трговија „ДАЛИ-
ПРОМ" Сандев Јордан и др. јтд увоз-извоз ул. „Боро 
Арсов" бр. 1/6, Штип. 

Содружници: Сандев Јордан и Сандева Јованка од 
Штип, го основаат друштвото со договор за основање 
бр. 1/98 од 06.04.1998 г. Содружникот Сандев Јордан 
вложува 200,00 и за обврските на друштвото одговара 
солидарно со целокупниот свој имот. Содружникот 
Сандева Јованка вложува 200,00 д. и за обврските на 
друштвото одговара солидарно со целокупниот свој 
имот. 

Дејности: 012614, 012622, 013021, 013022, 013030, 
013041, 013042, 013050, 013072, 013073, 013099, 013115, 
013121, 013200, 013400, 020110, 020121, 020129, 020131, 
020140, 020201, 060501, 060502, 060503, 060602, 07011, 
070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 
070250, 070260, 080190, 090201, 090202, 090209, 110309, 
110903, 110905, 110909, 070310, 070320, консигнациЈа, 
комисиона продажба, застапување на странски фирми, 
посредување и реекспорт, малограничен промет, пре-
воз на патници во меѓународен друмски сообраќај, 
превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, 
меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка со неограничени овластува-

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
323/98, на регистарска влошка бр. 030010577-3-06-000 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за транспорт, трговија и услуги увоз-извоз 
Лаиб и Здравко Роби-транс доо е. Зубово, бр. 118, Но-
во Село. 

Содружници: Пандев Здравко од е. Зубово бр. 118, 
Ново Село, Лаиб Курт Готтфриед од Штутгарт, Соју-
зна Република Германија. 

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 
070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 070129, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 
070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 110303, 
110309, 070310, 070320, малограничен промет со Р. Бу-
гарија и Р. Грција, реекспорт, засилување на стран-
ски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за овластувањата и за обврските сторе-
ни во тој промет одговара со целокупниот свој имот. 

За обврските на Друштвото содружниците не одго-
вараат. 

Пандев Здравко од е. Зу бово е управител на Дру-
штвото без ограничување, и застапник во надворе-
шно-трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 323/98. (8490) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
319/98, на регистарска влошка бр. 030010527-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за производство, трговија и услуги Алфа-мак 
увоз-извоз, дооел, Струмица, ул „Братство-единство" 
бр. 49/17, Струмица. 

Дејности: 013021, 013010, 013022, 013030, 013071, 
013072, 013073, 090110, 090132, 090150, 090160, 090171, 
090189, 070111, 070112, 070113 , 070114, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 
070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 
070221, 070222 , 070223, 070224 , 070225 , 070226, 070227, 
070228, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 
060503, 060602, 080190, 080122, 110309, 110903, 080201, 
080202, 070310, 070320, малограничен промет со Грција 
и Бугарија, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стока и патници. 
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Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друштво-
то одговара со сиот свој имот. 

Управител и застапник на друштвото во надворе-
шно-трговскиот промет на друштвото ќе биде Алек-
сандар Ракосовски од Струмица. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 319/98. (8491) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
605/98, на регистарска влошка бр. 8-681-000-09, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Друштво-
то за услуги, производство и трговија Китанов Ванчо, 
извоз-увоз, дооел, Виница. 

Основач: Китанов Ванчо од Виница. 
Дејности: 013010, 013021, 013030, 013041, 013042, 

0123099, 013119, 013121, 013200, 050201, 050202, 050301, 
050302, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125 , 070126, 
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 
070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 
070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 
070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320, 
посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, реекспрот, малограничен промет со соседни-
те земји. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка, со сиот 
свој имот. 

Управител без ограничување: Ванчо Китанов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 605/98. (8467) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
317/98, на регистарска влошка бр. 6-0151-000-01, го за-
пиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Луј-
за Иван Петлевска т.п. ул. „28 август" бр. 31, Проби-
штип. 

Основач - овластен потписник, Лујза Пешковска. 
Дејност: 070121, 070122, 070123, 070127, 070128, 

070132. 
Истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара лично со целокупниот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 317/98. (8468) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр 
305/98, на регистарска влошка бр. 6-03001039-000-09, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Синиша Иван Тренев т.п. ул. „8-ми Септември" бр. 
5/10, Пробиштип. 

Дејности: 08012, 070121, 070122, 070129, 07019, 
080190. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за сметка на фирмата. 

Во правниот промет со трети лица, одговара лично 
со целиот свој имот. 

Лице овластено за заситување е Тренев Синиша 
од Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 305/98. (8469) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
342/98, на регистарска влошка бр. 03001076-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец 
Зоран Петар Војновски т.п., ул. „Димитар Влахов" 
бр. А-1/10, Кочани. 

Основач е Зоран Петар Војновски од Кочани со 
стан на ул. »Димитар Влахов" бр. А1/10. 

Дејности: 070111, 07011, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070126, 070127, 
070128, 070129. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските спрема трети лица одговара лично со 
целиот свој имот, неограничено. 

Овластен потписник е лицето Зоран Петар Војнов-
ски од Кочани со стан на ул. „Димитар Влахов" бр. 
А1/10. 

Од Основниот суд во Штип, Трет. бр. 342/98. (8470) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
333/98, на регистарска влошка бр. 03001067-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец 
Јулијана Киро Китановска т.п. Оризари. 

Основач и овластен потписник: Јулијана Китанов-
ска, Оризари. 

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка, лично 

со цел иТо\ свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 333/98. (8471) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
327/98, на регистарска влошка бр. 03001061-1-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за производство и трговија Д.Т.В., Трајковски 
Петар и Трајковски Дарко ј.т.д., Кочани. 

Основачи: Петар Трајковски и Дарко Трајковски 
од Кочани. 

Дејности: 01261, 012611, 012612, 012613, 01262, 
012621, 012622, 012624, 012201, 012202, 012310, 01301, 
013010, 013021, 01305, 013050, 07011, 070111, 070112, 
070113 , 070114, 07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 
070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, 
070213 , 070214, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225, 
070229, 08012, 080121, 0870122, 080123, 080129, 08019, 
080190, 070310, 070320. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара неограничено и солидарно 
со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Петар Трајковски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 327/98. (8473) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
322/98, на регистарска влошка бр. 03001056-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец 
Алита Славчо Георгиева, т.п. ул. „Димитар Влахов" 
бр. 68, Кочани. 

Дејност: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122 , 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150. 

Во правниот промет со трети лица Трговецот-пое-
динец настапува во свое име, а за сметка на фирмата. 

Трговецот поединец за преземените обврски одго-
вара лично со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица како овластен 
потписник фирмата ќе ја потпишува Трговецот-поеди-
нец Анита Славчо Георгиева. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 322/98. (8474) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
315/98, на регистарска влошка бр. 3-03001049-000-03, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за прои-
зводство, трговија и угостителство Бранко и др. извоз-
увоз, д.о.о. ул. „Јане Сандански" бр. 89, Кочани. 

Основачи: Бранко Вангелов и Стојка Вангелова од 
Кочани. 
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Дејност: 012201, 012310, 012701, 012702, 012703, 
012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 0>?030, 
013400, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 0Ј3072, 
013073, 013074, 013091, 013099, 013119, 013121, 013200, 
020110, 020121, 020131, 020201, 030003, 050301, 050302, 
060502, 060503 , 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 
070121, 070122, 070123, 070124 , 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070219, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090140, 099150, 
090160, 090171, 090172, 090179, 070310, 070320, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји. 

Одговорност: Во свое име и за своја сметка, со 
цлеиот свој имот. 

Управител: Бранко Ванге лов без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 315/98. (8475) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
254/98, на регистарска влошка бр 1-938-000-01, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на Друштво-
то за производство, промет и услуги Дацо јтд Дончев-
ска Виолета и др. експорт-импорт, Зрновци. 

Друштвото е основано со договор за основање бр. 
01/98 од 13.03.1998 година, а основачи се: Дончевска 
Виолета и Дончевски Драги, двајцата од Зрновци. 

Дејности: 011832, 011920, 012310, 020110, 020120, 
020140, 030003, 050301, 050302 , 060501, 060502, 060602, 
070111, 070112 , 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 
070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 
070221, 070222, 070223к, 070224, 070225, 070226, 070227, 
070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 
080202, 090121, 090202, 110109, 110302, 110309, 110903, 
110909, 070310, 070320, малограничен промет со сосед-
ните држави, застапување и посредување во прометот 
со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги што се во врска со меѓународниот 
транспорт, како меѓународна шпедиција, складирање, 
агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, 
односно увоз на опрема под закуп - лизинг, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговараат содружниците лично и неограни-
чено солидарно, со сиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
го застапува Дончевска Виолета од Зрновци, управи-
тел на друштвото и застапник во кадворешно-тргов-
скиот промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 254/98. (8476) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
308/98, на регистарска влошка бр. 1-4070-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Приватното производно, услужно и трговско претпри-
јатие „РОЈАЛ-МБ" п.о. уЛо „Борис Крајкер" 6/12, 

Се брише Тасев Роберт, директор на претпријатие-
то со неограничени овластувања. 

Се запишува Николовски Горанче, директор на 
претпријатието со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 308/98. 
(8453) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
309/98, на регистарска влошка бр. 1-4024-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената иа овластено лице на 
Претпријатието за производство, преработка и промет 
„ПЕОН" п.о. е. Звегор, Делчево. 

Илиев Илчо од Делчево се разрешува од функции-
те директор на претпријатието и застапник во надво-
решниот промет со неограничени овластувања 

Медарска Славјан&а од Делчево со назначува за ди-
ректор на претпријатието и застапник во надворе-
шниот промет со неогрнаичени овластувања во заста-
пувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 309/98. 
(8454) 

Основниот суд во Е!тап, со решението Срег. бр. 
311/98, на регистарска влошка бр. 1-<Ш7-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на назив и седиште 
на Претпријатието за трговија ш услуга „,ИНТЕР-
ТРЕЈД" п.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито" бр. 
103-а., Струмица« 

Новиот назив и седиште на претпријатието гласат: 
Претпријатие за трговија и услуги „ИНТЕРТРЕЈД" 
п.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито" бр. 103-а, 
Струмица. 

Скратен назив: ПТУ „ИНТЕРТРЕЈС" п.о. Струми-
ца. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. брс 311/%. 
(8455) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
312/98, на регистарска влошка бр. 1-7926-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатието за производство, услуги и трговија на 
големо и мало, „ПАП-МАК" п»о. е. Ново Село, ул. 
„10 Септември" бр. 22, Струмица, 

' Се разрешува директорот и застапник во надворе-
шно-трговскиот промет Васил Папулев од Ново Село 
и се именува за директор и застапник во надворешно-
трговскиот промет Мара Папулева од Ново Село 

Директорот и застапник во надворашно-трговскиот 
промет има неограничени овластувања прм застпаува-
њето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег, бр. 312/98. 
(8456) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. -
315/98, на регистарска влошка бр. 1-14139-0, ја запиша • 
во судскиот регистар промената во книгата на удели 
на ДОО Печатница и книговезница „Благој Мучето" 
ул. „Климент Охридски", Струмица. 

Врз основа на одлука на Управниот одбор на прет-
пријатието се врши промена во книгата на удели на 
друштвото бр. 03-192/1 од 06.04.1998 година. Основна-
та главнина на друштвото останува 808.560 ДЕМ. 

Од Основниот суд во Штеп, Срег. бр. 315/98'. 
(8457) 

'Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
320/98, на регистарска влошка бр. 1-1628-0, го запиша 
во судскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
„ЛЕДА" Трговско претпријатие на големо и мало и 
увоз-извоз, со п.о е. Јакимов©, Вирица. 

Дополнување на дејноста со: 070129, тутун и други 
непрехранбени производи, трговија со таксени и да-
ночни обврзници 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 320/98. 
(8^58) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
322/98, на регистарска влошка бр. 1-13662-0, ja запиша 
во судскиот регистар промената на седиштето на 
Трговското претпријатие ЕСИМИТ МАК д.о.о. ул. 
„Ванчо Икономов" бр. 4, Штип 

Новото седиште гласи: трговско претпријатие 
ЕСИМИТ МАК д.о.о, ул. „Томе Арсов" бр. 36, Штип. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 322/98. 
(8459) 
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Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
323/98, на регистарска влошка бр. 1-13206-0, ја запиша 
во судскиот регистар промената на овластеното лице 
на Претпријатието за земјоделско производство, про-
мет и услуга „ГАЛИС" експорт-импрот, с. Стар Ис-
тевник, Делчево. 

Костадинова Билјана е разрешена од функциите 
директор на претпријатието и застапник во надворе-
шниот промет со неограничени овластувања. 

Стоименовски Горанчо од Делчево е назначен за 
директор на претпријатието и застапник во надворе-
шниот промет со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 323/98. 
(8460) 

Се брише Славко Нешиќ, се запишува Тоде Стан-
ковски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1648/98. (8736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1665/98, на регистарска влошка бр. 1-21478« 
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице 
овластено за застапување во внатрешен трговски про-
мет и надворешно трговски промет на Трговското 
претпријатие „ЕЛ-ВИ" ц.о. ул. „Антон Панов" бр. 16, 
Нов Дојран. 

Се брише Ристо Џинев директор без ограничување, 
а се запишува Ѕвонко Данаилов, директор без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1665/98. (8731) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1632/98, на регистарска влошка бр. 1-962, ја 
запиша во судскиот регистар промена на лице овласте-
но за застапување во внатрешен промет на Центарот 
за социјална работа „ВАЛАНДОВО" ц.о. ул. „Никола 
Карев" бб, Валандово. 

Се брише Васка Калинска в.д. директор без огра-
ничување, а се запишува Виолета Шунтова, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр. 
1632/98 (8735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1648/98, на регистарска влошка бр. 1-49523, 
ја запиша во судскиот регистар промена на назив и 
директор на Производното, услужно и трговско прет-
пријатие на големо и мало „Б.Ф - ПОЛО I" п.о. из-
воз-увоз, бр. 8, е. Проевце, Куманово. 

Новиот назив на фирмата е Производно услужно и 
трговско претпријатие на големо и мало „Б.Ф. ПОЛО 
I" п.о. извоз-увоз, бр. 8, е. Проевце, Куманово. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 810/98, на регистарска влошка бр. 1-48869-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатие за трговија, услуги и производство 
„ТЕХНО САВА К.О" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. 
„Иван Цанкар" бр. 9-6 Скопје. 

Се брише Ванчо Витанов, се запишува Сашо Рита-
новски како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 810/ 
98. (5418) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1448/98, на регистарска влошка бр. 1-55662-
0-0-0, запиша во судскиот регистар промена на дирек-
тор на Производното трговско услужно претпријатие 
во приватна сопственост „ТВИН КОМ - 9" п.о. ул. 
„Едвард Кардељ" бр. 6-1/11, Кавадарци. 

Се брише Сашка Боризовска се запишува Олгица 
Боризовска како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1448/98. (8730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 995/98, на регистарска влошка бр. 1-31387-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на назив, 
основач и директор проширување на дејноста во вна-
трешен трговски промет на Претпријатието за тргови-
ја услуги и производство на големо и мало „БЕКО-98" 
ц.о. увоз-извоз, ул. „Др. Младен Стојановиќ" бр. 53, 
Куманово. 

Новата промена на фирма гласи: Претпријатие за 
надворешен и внатрешен промет на големо и мало 
увоз-извоз, „НИССАН" ц.о. ул. „Др. Младен Стојано-
виќ" бр. 53, Куманово. 

Кон претпријатието пристапува: Исуфи Неџмедин, 
Младен Стојановиќ, а истапува: Исуфи Реџеп и Џафе-
ри Мухамед. 

Дејности: 012310, 012322, 090140. 
Се брише: Реџеп Исуфи, а се запишува Неџмедин 

Исуфи како директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 995/ 

98. (8737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1372/98, на регистарска влошка бр. 1-45267-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промена на на-
зив, седиште, основач и директор на Производното 
трговско услужно претпријатие на големо и мало 
„МЕНА-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз, е. Речица, Тето-
во. 

Во иднина ќе гласи: Производно трговско услужно 
претпријатие „ЛО-БИ" д.о.о. експорт-импорт ул. „Ѓ. 
Петров бр. 40, Тетово. 

На ден 26.03.1998 истапил Асани Менаф, а на ис-
тиот ден пристапил Незири Зулќуфли. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1372/98. (8738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1690/98, на регистарска влошка бр. 1-29331-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фир-
ма, седиште, основач, проширување на дејност и про-
мена на лице на Трговското услужно претпријатие 
„ФАТИ КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт, М Речица, 
Тетово. 

Новата промена на фирма и седиште на претприја-
тието гласи: Претпријатие за производство, тран-
спорт, трговија и услуги „ИЛИР - КОМ" д.о.о. екс-
порт-импорт, ул. „29 Ноември" бр. 46, Тетово. 

Кон претпријатието пристапува Исеини Елвир, а 
истапува Фадил Беџети. 

Дејности- 011315, 012322,. 012421, 012429, 012810, 
013021, 013909 , 020110, 020121, Q20140, 020201, 020202, 
050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 080121, 
080129, 080190, 090121, 090160, 110903. 

Се брише Фадил Беџети, а се запишува Исеини Ел-
вир, како директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1690/98. (8739) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1542/98, на регистарска влошка бр. 1-16830-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување 
на дејност на Претпријатието за услуги и трговија „ВИ 
КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Боро Тодоровић бр. 93, Ско-
пје. 

Дејност: 050302. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

1542/98. «784) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 840/98, на регистарска влошка бр. 02002201?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на претпријатие на Трговското друштво „ЛА-
КИ 7" - Рафет, Киро и други д.о.о. експорт-импорт, 
ул. „Џон Кенеди" зграда 13Б/5, Скопје. 

Основачи: Рафет Муминовић Киро Костовски, Са-
дија Муминовић Реуф Муминовић Расим Муминовић 
Софка Димитрова и Претпријатие за трговија на голе-
мо и мало „МУЛТИ МАГНАТ" д.о.о. експорт-импорт 
Скопје. 

Дејности: 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 
070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 
070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 
070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 
070230, 070240, 070250, 080112, 080114, 080190, 080201, 
080202, 110202, 110109, 110309, 110909, 110902, 110903, 
110302, 090209, 013400, 012611, 012623, 012699, 012310, 
012321, 012322,012421, 050301, 050302, 050100, 090201, 
120350, 120312, 070310, 070320. 

Управител во внатрешниот и надворешниот промет 
и лице овластено за застапување е Димитар Димитров 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 840/ 
98. 

"(8566) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 881/98, на регистарска влошка бр. 02002119-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговецот поединец ТП Таксист Димовски Бо-
жин Злате „ШПРТЕ-КОМЕРЦ-72" ТП ул. „Солунска 
глава" бр. 8, Скопје. 

Дејности: 060602. 
Управител Димовски Божин Злате. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име "и за своја сметка, а во обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 881/ 
98. (8568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 897/98, на регистарска влошка бр. 02002123?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Исљам 
Рефик Кртовци „ПЧЕЛА" ќебапчилница, ул. „108" 
бр. 22, Скопје. 

Дејности: 080190. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара со целиот свој имот. 

Основач: Исљам Кртовци од Скопје, ул. „7 албан-
ска бригада" бр. 9. 

Исљам Кртовци, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 897/ 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Охрид, обавува дека со реше-
нието Ст.бр. 59/97 од 20.П.1998 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот ТП "Наум Маркет" од 
Охрид, ул."Питу Гули" бр. 81. 

Се повикуваат сите доверители на должникот ТП 
"Наум Маркет" од Охрид во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ" со поднесок во два примероци, со докази, да му ги 
пријават на стечајниот совет своите побарувања 

За испитување на побарувањата на доверителите 
ќе се одржи на 04.1ХЛ998 година со почеток во 12,00 
часот во сала бр. 1 на,Основниот суд во Охрид. 

За стечаен управител е определен Спиро Тодо-
роиси од Охрид, ул."Васил Главинов" бр. 1/Ш. 

Огласот за отворање на стечајна постапка е 
истакнат на Огласната табла на Основниот cyj, во 
Охрид на ден 23 .И 1998 година. 

Од Основниот суд во Охрид. (11475) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
ние на Стечајниот совет Ст.бр.177/98 од 5.V.1998 годи-
на е отворена стечајна постапка над ТП "Нико-
комерц", е. Куклиш, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, па од 
тие причини стечајната постапка се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку ОВОЈ суд до Апелациониот суд во Штип, 
во рок од 15 дена по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица: (11476) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 181/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија, туризам и услуги "Ројал-Ком-
пани"експорт-импорт ДОО од Скопје, ул ."Пушкинова" 
бр., 4/3-22 со жиро сметка 40100-601-144001. 

За ликвидационен управник се определува Ружица, 
Алексиќ од Скопје, ул. "Никола К.Мајски" бр. 41/11, 
телефон 511-946. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 6.VH.1998 година, во 8,40 часот во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (11306) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 160/98 од 5.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ППТ "Костелла" 
од Скопје, ул."Даме Груев" бр.14а,со жиро сметка 
40100-601-144795. 

За ликвидационен управник се определува Ргл-
едав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8'3-36, 
телефон 435-021 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 
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Се закажува рочиште за испитување на прија-
вени^ побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 14.VD.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11381) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решението Л.бр. 5/98 од 16.VI.1998 година заклучена е 
ликвидационата постапка над должникот Претприја-
тие за трговија, транспорт, туризам, угостителство и 
услуги "Рели" експорт-импорт ЦО од Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регис-
тарското одделение на Основниот суд Скопје I -
Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (11477) 

~ МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Хороскоп" 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
угостителство и туризам п. о. Скопје". (11455) 

Се огласуваат за неважи« следните документи: 
Пасош бр. 1007272,издаден од УВР - Скопје на име 

.Блажиќ Наташа, е. Бардовци,Скопје. (113 89) 
Пасош бр.0481461/94,издаден од УВР - Скопје на 

име .Ајредин Минир, е. Арачиново,Скопје. (11391) 
Пасош бр.0429298/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Иљбер Мејди, е. Радуша,Скопје. (11419) 
Пасош бр.1010260/97,издаден од УВР - Скопје на 

име Панајот Дучков, ул. "И.Р. Лола" бр.96/2-5,Скопје. 
Пасош бр.0320275/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Елми Камбери, ул. "Дижонска" бр.36,Скопје. 
Пасош бр.958687 на име Ајроја Азизе, Трапчин Дол, 

Кичево. (11424) 
Пасош бр.0988138 на име Селим Сел им,Радовиш. 
Пасош бр.524655 на име Рибаров Жанко, ул."Питу 

Гули" бр. 37,Охрид. (11445) 
Пасош бр. 0330995 на име Ичев Васо, е. Сопот, 

Кавадарци. (11465) 
Пасош бр.0097056, издаден од УВР - Прилеп на име 

Ју^уфоски Четин, е. Канатларци,Прилеп. (11466) 
Пасош бр.0312667, издаден од УВР - Прилеп на име 

Митрески Бранко, ул."Пелагонија"бр.24,Прилеп. 
Пасош бр.395316/94 на име Шеј Џемил, ул."Амброси 

Пантеќ"бр. 2,Струга. (11470) 
Пасош бр.407037,издаден од УВР - Тетово на име 

.Ранети Ердунај, yji."145" бр.2/30,Тетово. (11479) 
Пасош бр.0444097, издаден од УВР - Скопје на име 

Гроздановски Николче, ул."Е. Зола"бр.7/38,Скопје. 
Работна книшка на име Садри Демирали,Скопје. 
Работна книшка на име Блажевски Мирко,Скопје. 

Работна книшка бр.4094560272 на име Велика С т а н -
ческа, е. Топол чани,Прилеп. (11473) 

Работна книшка на име Ристовска Катерина,Скопје. 
Работна книшка на име Анастосовски Владо,Скопје. 
Свидетелство за VII одд.,из дадено од ОУ "Цветан 

Димов8' Скопје на име Реџовиќ Санел а,Скопје (11425) 

18 Јуни 1998 

Свидетелство за VII одд.,издадено од ОУ "Љубен 
Лапе" Скопје на име Спироска Искра,Скопје. (11443) 

Ученичка книшка за I година,из даден а од ТУ "Наќе 
Буѓони" - Куманово на име Феми Силимани, ул."Трст" 
бр. 53,Куманово. (11453) 

Ученичка книшка,издадена од Тех.МУЦ"Наце Бу-
ѓони" - Куманово на име Младеновски Бобан,ул. 
"Франц Розман"бр.28 »Куманово. (11471) 

Ученичка книшка, издадена од ТУ "Наце Буѓони" -
Куманово на име Бобановски Далибор, ул."Ратко 
Митровиќ" бр. 14,Куманово. (11472) 

Спортска дозвола бр. 165/0175 на моторен пилот на 
име Блаже Јанев, ул."Пиринска"бр. 32,Штип. (11469) 

Лиценца бр.248/0454 за помошен член на кабински 
персонал во воздухоплов,издадена од Дирекција за 
цивилна воздушна пловидба на име Слободан Младе-
новиќ,Скопје. (11457) 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал 3 3 „Сотир 
Брбевски и Панде Кајзеро" е. Лавци 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Земјоделската задруга не подлежи на трансформац-
и ј а според Законот за трансформација на претпријати-
јата и задругите со општествен капитал кои стопанису-
ваат со земјоделско земјиште, бидејќи во Задругата 
нема вложено ниту е дадено на управување општествен 
капитал. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во е. Лавци во време од 7 
до 22 часот. 

(11483) 

С О Д Р Ж И Н А 
С е д м а 

942. Закон за гарантирање на инвестицијата на 
инвеститорите ERSTE BANK, EBRD И 
IFC во Стопанска банка АД Скопје 1641 

943. Закон за водење на регистри во Република 
Македонија 1641 

944. Закон за ветеринарното здравство 1645 
945. Закон за овластување на организација за 

изработка на пригодни ковани пари 1672 
946. Закон за изменување на Законот за дано-

кот од добивка 1673 
947. Решение за дополнување на Решението за 

цените на обрасците што се употребуваат 
во Министерството за внатрешни работи . . 1673 

948. Решение на Републичката геодетска 
управа 1673 
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