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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

141. 
Врз основа на член 185-а, став 8 од Законот за жи-

вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05 и 24/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2.01.2008 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ КАКО ПРИХОД ОД  
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  

ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

распределба на средствата остварени како приход од 
надоместокот за производство на енергија од фосилни 
горива. 

 
Член 2 

Средствата остварени по основ на надоместок за 
производство на енергија од фосилни горива ќе ги рас-
пределува Владата на Република Македонија најдоцна 
30 дена по објавување на Буџетот на Република Маке-
донија преку буџетот на Министерството за финансии 
како наменски дотации согласно членовите 5 и 6 од 
оваа уредба, на предлог на министерот за локална са-
моуправа. 

 
Член 3 

Методологијата за распределба на средствата оства-
рени како приход од надоместок за производство на 
енергија од фосилни горива се заснова на начелата на 
едноставност и транспарентност. 

 
Член 4 

Распределба на средствата од член 1 на оваа уредба 
се врши согласно следните критериуми: 

- Подрачјето на општината каде обврзникот за пла-
ќање на надоместокот за производство на енергија од 
фосилни горива ја остварува својата дејност; 

- Бројот на жители на општината на чие што по-
драчје обврзникот за плаќање на надоместокот за про-
изводство на енергија од фосилни горива ја остварува 
својата дејност; 

- Бројот на жители на соседните општини на оп-
штината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на 
надоместокот за производство на енергија од фосилни 
горива ја остварува својата дејност; 

- Подрачје на соседните општини на општината на 
чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместо-
кот за производство на енергија од фосилни горива ја 
остварува својата дејност. 
 

Член 5 
Средствата остварени по основ на надоместокот се 

распределуваат на општините на чие што подрачје обврз-
никот за плаќање на надоместокот за производство на 
енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност 
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и на соседните општини на општината на чие што по-
драчје обврзникот за плаќање на надоместокот за про-
изводство на енергија од фосилни горива ја остварува 
својата дејност во воздушен радиус од 10 км од место-
положбата на инсталацијата и тоа преку фиксен и вари-
јабилен дел. 

 
Член 6 

Под кластер се подразбираат сите општини кои ќе 
бидат корисници на средствата од еден обврзник за 
плаќање на надоместок за производство на енергија од 
фосилни горива и тоа: општината на чие што подрачје 
обврзникот за плаќање на надоместокот за производс-
тво на енергија од фосилни горива ја остварува својата 
дејност и соседните општини на општината на чие што 
подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за 
производство на енергија од фосилни горива ја оства-
рува својата дејност. 

Фиксен дел од средствата во висина од 15% се ало-
цира на општината на чие што подрачје обврзникот за 
плаќање на надоместокот за производство на енергија 
од фосилни горива ја остварува својата дејност, а вари-
јабилниот дел од средствата во висина од 85% се ало-
цираат пропорционално во зависност од подрачјето и 
бројот на жители на сите општини вклучително и оп-
штината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на 
надоместокот за производство на енергија од фосилни 
горива ја остварува својата дејност. 

Алгебарската презентација на методологијата за се-
кој кластер посебно е следната: 

 
Вкупно = 0,007 џ  произведени књх 
                            Година  
 
Пресметката се повторува за сите кластери од оп-

штини за секој од обврзниците кои плаќаат надоместок 
за производство на енергија од фосилни горива. 

 
Член 7 

Во пресметката на распределбата на вкупно прес-
метаните приходи се земаат предвид бројот  на жители 
и површината на општините во соодветниот кластер. 

Распределбата на варијабилниот дел за секоја оп-
штина се врши на следниот начин: 

 
                       Број на жители 
                        ------------------------- 
 

       Површинаи 
                              ------------------------- 
Општинаи = 0.85 *  --------------------------- 

              н          Број на жители 
              Σ         ------------------------- 

                 и = 1           Површинаи 
 
И – е соодветната општина во кластерот, а н – бро-

јот на општини во кластерот. 
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Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 Бр. 19-8336/1                 Претседател на Владата 

2 јануари 2008 година            на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
142. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука од досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија се дава на трајно користење движна ствар - 
патничко моторно возило марка BMW, тип 530 D, ре-
гистарска ознака SK 030 - AA, број на шасија WBANC-
71090B621596, број на мотор 36335449, година на про-
изводство 2003 година, работна зафатнина 2926 ццм, 
сила на мотор 142 кв и седишта 4+1, на Министерство-
то за внатрешни работи. 

 
Член 2 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со Министерството за внатрешни работи, за 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 19-181/1                      Претседател на Владата 
15 јануари 2008 година          на Република Македонија, 

      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р.  
___________ 

143. 
Врз основа на член 54, став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со ствари на државните орга-
ни (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  
НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука од досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија се даваат на трајно користење движни ства-
ри на Јавното претпријатие за управување и заштита на 
повеќенаменското подрачје ЈАСЕН - Скопје и тоа: 

1. Маса четвртаста, инвентарен број 295 
2. Фотеља со перниче, инвентарен број 599 
3. Клубска маса, инвентарен број 1005 
4. Дрвена фотеља, инвентарен број 1141 
5. Трпезариска столица, инвентарен број 1360 
6. Дрвена фотеља, инвентарен број 1447 
7. Клубска маса, инвентарен број 1493 
8. Трпезариска столица, инвентарен број 3342 
9. Трпезариска столица, инвентарен број 3460 
10. Трпезариска столица, инвентарен број 3477 
11. Трпезариска столица, инвентарен број 4382 

12. Фотеља со перница, инвентарен број 4892 
13. Трпезариска столица, инвентарен број 4938 
14. Трпезариска столица, инвентарен број 6332 
15. Трпезариска столица, инвентарен број 6344 
16. Трпезариска столица, инвентарен број 6358 
17. Трпезариска столица, инвентарен број 9892 
18. Беко 4760, инвентарен број 14660 
19. Беко 4760, инвентарен број 14661 
20. Аива ЏР-ЕМ20м, инвентарен број 14662 
21. Аива ЏР-ЕМ20, инвентарен број 14663 
22. Самсунг ДВД-М405, инвентарен број 14664 
23. Горење Р 410, инвентарен број 14665 
24. Трпезариска столица, инвентарен број 26027 
25. Тарга, инвентарен број 33058 
26. Тарга, инвентарен број 33062 
27. Тарга, инвентарен број 33065 
28. Трпезариска столица, инвентарен број 51892 
29. Трпезариска столица, инвентарен број 51897 
30. Трпезариска столица, инвентарен број 51906 
31. Трпезариска столица, инвентарен број 51916 
32. Трпезариска столица, инвентарен број 51926 
33. Трпезариска столица, инвентарен број 51927 
34. Трпезариска столица, инвентарен број 51929 
35. Трпезариска столица, инвентарен број 51936.  

Член 2 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Јавното претпријатие за 
управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
ЈАСЕН - Скопје за правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење.   

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр. 19-182/1                      Претседател на Владата 
15 јануари 2008 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
144. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија се даваат на трајно користење следните 
движни ствари на Агенција за иселеништво: 
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Член 2 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Агенцијата за иселеништво, 
за правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука која се дава на трајно користење.  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
        Бр. 19-233/1                      Претседател на Владата 
15 јануари 2008 година          на Република Македонија, 
             Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р.  

__________ 
145. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ  
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за труд и соци-
јална политика му престанува користењето на недвиж-
на ствар  - објект со вкупна површина од 1707м2 и 
двор под површина од 15518м2, лоцирани на КП бр. 
1/11, КО Јастребник, евидентиран на поседовен лист 
бр. 84, во сопственост на Република Македонија - ко-
рисник Министерство за труд и социјална политика. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење на Министерството за внатрешни 
работи.  

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството 
за труд и социјална политика и Министерството за вна-
трешни работи. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 19-7958/1                    Претседател на Владата 
15 јануари 2008 година         на Република Македонија, 

      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р.  
___________ 

146. 
Врз основа на член 13, став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
15.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ДИ-
РЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма и Финансискиот план на Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони за 2008 година бр. 
УО 181/1 и бр. УО 182/2 од 7.12.2007 година, донесени 
од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони на седницата одржана на 
7.12.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
        Бр. 19-8597/1                    Претседател на Владата 
15 јануари 2008 година          на Република Македонија, 

      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р.  
___________ 

147. 
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 3 од Законот 

за трговија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/04, 128/06 и 63/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗ НА МРК ЈАГЛЕН 
И ЛИГНИТ АГЛОМЕРИРАН ИЛИ НЕАГЛОМЕРИ-

РАН ОСВЕН ГАГАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се ограничува извозот на мрк јаглен 

и лигнит агломериран или неагломериран освен гагат 
до 30.06.2008 година, и тоа на: 

- мрк јаглен и  лигнит вклучувајќи и во прав, во не-
агломериран со тарифна ознака 2702 10 00 00 и 

- агломериран мрк  јаглен и лигнит со тарифна оз-
нака 2702 20 00 00. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-441/1                Претседател на Владата 

20 јануари 2008 година         на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
148. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), а во врска со член 47, став 1 од Законот за ко-
ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗМЕНА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши размена на недвижни ства-

ри сопственост на Република Македонија помеѓу Ми-
нистерството за финансии – Управата за јавни приходи 
– Генерална дирекција Скопје и Централниот регистар 
на Република Македонија во градовите Скопје и Штип. 

 
Член 2 

Министерството за финансии – Управата за јавни 
приходи – Генерална дирекција Скопје на Централниот 
регистар на Република Македонија и ги отстапува 
следните недвижни ствари: 

Во Скопје недвижна ствар која се наоѓа на бул. 
„Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1 – Комплекс банки на 
КП 12545 дел 1 план 022 скица 102 на м.в. Бр. Милади-
нови за КО Центар 1 – мезанин во површина од 888 м. 
кв. и 
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Во Штип недвижна ствар која се наоѓа во зградата 
на локалната самоуправа Штип, ул. „Васил Главинов“ 
бб на КП 8253 план 11 скица 53 за КО Штип 2 и тоа: 

- II-ри кат – во површина од 172.65 м.кв. (канцела-
риски простор – 10 канцеларии и 44 м.кв. претканцела-
риски простор (ходник); 

- Подрум во површина од 15 м.кв. 
 

Член 3 
Централниот регистар на Република Македонија на 

Министерството за финансии – Управата за јавни при-
ходи – Генерална дирекција Скопје и ги отстапува 
следните недвижни ствари: 

Во Скопје недвижна ствар во вкупна површина од 
775.89 м.в. која се наоѓа на Бул. „Кузман Јосифовски 
Питу“ бр. 1 – Комплекс банки на КП 12545 дел 1 план 
022 скица 102 во м.в. Бр. Миладинови и тоа: 

- IX-ти кат во површина од 308.17 м.кв. 
- X-ти кат во површина од 159.55 м.кв. 
- XI-ти кат во површина од 308.17 м.кв. и 
Во Штип следната недвижна ствар во вкупна повр-

шина од 167.55 м.кв. која се наоѓа во зградата на пора-
нешниот Завод за платен промет Плоштад Слобода бр. 
1 на КП бр. 7460 и тоа: 

- Приземје во површина од 38.08 м.кв. 
- I-ви кат во површина од 49.24 м.кв. 
- II-ри кат во површина од 80.23 м.кв. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-4538/1              Заменик на претседателот 

20 јануари 2008 година           на Владата на Република  
            Скопје                               Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
149. 

Врз основа на член 48 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 
и 24/03) и член 21 од Законот за рибарството (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 62/93), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
РИБНИОТ  ФОНД  ОД  РИБОЛОВНОТО  ПОДРАЧЈЕ 

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО 
 
1. Се одзема концесијата на рибниот фонд од рибо-

ловното подрачје Преспанско Езеро доделена на Само-
управната интересна зедница за рибарство “Рибомак“ - 
Ресен, доделена со Одлука на Владата на Република 
Македонија бр. 23-4362/1 од 13.10.2003 година. 

2. Концесија на рибниот фонд од риболовното по-
драчје Преспанско Езеро се одзема поради неспроведу-
вање на мерките предвидени со петтогодишниот план 
на Годишната програма за унапредување, заштита и 
користење на рибниот фонд. 

3. Договорот за давање на користење - концесија на 
рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско 
Езеро бр. 23-4713/1 од 30.10.2003 година склучен меѓу 
Самоуправна интересна заедница за рибарство “Рибо-
мак“ - Ресен и министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство во името на Владата на Република 
Македонија, ќе го раскине министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 19-372/1               Заменик на претседателот 
20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
             Скопје                           Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

150. 
Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 

со станбениот и деловниот простор на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.01.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија за 
2008 година, бр. 02-23145/3 од 20.12.2007 година, доне-
сена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 
седницата, одржана на 20.12.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 19-8672/1-07              Заменик на претседателот 
20 јануари 2008 година          на Владата на Република 
             Скопје                            Македонија,  

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

151. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 1 од Законот 

за ветеринарното здравство („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Зако-
нот за идентификација и регистрација на животните 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04 
и 81/07), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесува 

 
ГОДИШНА НАРЕДБА 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
ЗА 2008 ГОДИНА 

 
Член 1 

Согласно одредбите на оваа наредба во 2008 година 
ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на 
животните од заразни болести:  

 
1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ 

 
1.1. Класична чума кај свињите 

 
Превентивната вакцинација против Класичната чу-

ма кај свињите, задолжително ќе се врши на целата те-
риторија на Република Македонија.  

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на 
целата година со атенуирана вакцина, според упатство-
то на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе 
се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцини-
раат двократно, согласно упатството на производите-
лот на вакцината.  
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Во прометот може да се пуштаат само имуни сви-
њи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум 
дена пред пуштањето во промет.  

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцини-
рани, задолжително ќе се изврши вакцинација. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на Класичната чума кај сви-
њите („Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88). 

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети 
заради сузбивање на Класичната чума на свињите, на 
сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 
од Законот за ветеринарно здравство (,,Службен весник 
на Република Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа 
надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вак-
цинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.  

Трошоците за вакцинацијата против класичната чу-
ма кај свињите ќе бидат на терет на Програмата за ко-
ристење средства за здравствена заштита на животните 
во 2008 година во висина од 50%. 

 
1.2. Туберкулоза 

 
Во сите одгледувалишта со повеќе од 20 расплодни 

грла, ќе се изврши задолжителна симултана туберкули-
низација со бовин и авијарен туберкулин кај расплод-
ните грла, најдоцна до 31 мај 2008 година.  

Доколку се констатира туберкулозата на линијата 
на колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор од 
кланицата ќе го информира ветеринарниот инспектор 
од епизоотиолошката единица од каде потекнува ту-
беркулозната свиња, кој ќе превземе мерки предвидени 
со закон-туберкулинизација на свињите и говедата во 
дворот од каде што потекнува туберкулозната заклана 
свиња.  

Туберкулинизацијата на свињите е на терет на Про-
грамата за користење на средствата за здравствена за-
штита на животните во 2008 година во висина од 50%. 

 
2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  

КАЈ КУЧИЊАТА 
 

2.1. Беснило и дехелментизација 
 
Во 2008 година, кучињата постари од 4 месеци мо-

ра да бидат вакцинирани против беснило на целата те-
риторија на Република Македонија во периодот од 15 
јануари до 30 јуни 2008 година.  

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат 
старост од 4 месеци и кучињата кои се купени (без до-
каз дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се 
вакцинираат.  

Паралелно со вакцинацијата против беснило, кучи-
њата задолжително треба да бидат и дехелментизирани 
со средство кое делува против Ехинококозата.  

Трошоците за вакцинацијата против беснилото и 
дехелментизацијата се на терет на сопствениците на 
кучињата.  

 
3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА 

 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај живината во Република Македони-
ја, во 2008 година ќе се изврши евиденција на сите 
фарми со организирано живинарско производство со 
над 350 единки. Евиденцијата на фармите ќе ја врши 
државниот ветеринарен инспектор со пополнување на 
формуларот даден во Анекс 1 кој е составен дел на 
оваа наредба. Евиденцијата на фармите со организира-
но живинарско производство треба да се заврши до 1 
март 2008 година. 

3.1. Њукастелска болест 
 
Целата живина на територијата на Република Маке-

донија ќе се вакцинира против њукастелската болест 
два пати годишно со жива атенуирана вакцина приго-
твена од сојот Ла сота. Вакцинацијата ќе ја вршат вете-
ринарните друштва водејќи сметка за потенцијата на 
вакцината и упатството од производителот. Првата 
вакцинација ќе се изврши на пролет, додека втората 
вакцинација ќе се изврши на есен. Кај новоизведената 
живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу на-
ведените периоди.  

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на њукастлската болест кај 
пернатата живина („Службен лист на СФРЈ” бр. 39/88). 

За живината која е убиена и нештетно одстранета 
заради сузбивање на њукастелската болест, на сопстве-
никот на животните, согласно став 3, член 49 од Зако-
нот за ветеринарното здравство („Службен весник на 
Република Македонија” бр.113/2007), му се обезбедува 
надоместок на штетата. Доколку живината не била вак-
цинирана, нема да биде исплатен надомест на штетата. 

Трошоците за вакцинацијата на живината држана 
екстензивно (под 350 единки) во целост се на терет на 
Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2008 година.  

 
3.2. Класична чума кај живината (Авијарна  

Инфлуенца кај живината) 
 
Во текот на 2008 година ќе се спроведе активен 

надзор над авијарната инфлуенца кај живината со лабо-
раториско испитување. Дијагностичкото испитување 
ќе се врши согласно Програмата за сузбивање и иско-
ренување на Авијарната инфлуенца (,,Службен Весник 
на Република Македонија” бр. 82/2007). Поединостите 
и временските рокови за спроведувањето на активниот 
надзор ќе ги одреди директорот на Управата за ветери-
нарство со посебно упатство. 

Земањето примероци и лабораториските претраги 
во целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2008 година. 

 
4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ 

 
4.1. Инфективна анемија кај копитарите  

Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе 
биде извршено: 

- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите 
ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 
или повеќе копитари; 

- при воведувањето на нови грла во одгледували-
штата наведени во алинеја 1, став 1 од оваа точка; 

- кај пастувите пред припустот;  
- кај кобилите пред припуштањето; 
- кај сите копитари кои се носат на изложби и 

спортски натпревари; 
- при ставањето во промет. 
Лабораторискиот наод за копитарите за инфективна-

та анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 3, 
4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 дена. 

Трошоците за дијагностичкото испитување на ин-
фективната анемија кај коњите ќе биде на терет на 
сопствениците на животните. 

  
4.2. Антракс  

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакци-
нација на коњите против Антраксот ќе се изврши нај-
доцна до 30 април, согласно упатството на производи-
телот на вакцината.  
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Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето 
во кое во последните 20 години е востановен антракс. 

Коњите е дозволено да се напасуваат во заразените 
подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2008 година. 

 
5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  

КАЈ ПЧЕЛИТЕ 
 

5.1. Американската чума на пчелиното легло 
 
За сузбивање и искоренување на американската чу-

ма на пчелното легло во 2008 година, задолжително ќе 
се изврши преглед на сите пчелни друштва на терито-
ријата на Република Македонија.  

Во случај на сомнеж, сопственикот на пчелите ќе го 
извести надлежниот ветеринарен инспектор или вете-
ринарно друштво кои од сомнителните пчелни друш-
тва на aмериканската чума по пчелно легло, ќе земе ма-
теријал и ќе го испрати на лабораториско испитување. 
Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во случаи 
на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои 
се  субвенционираат. 

Трошоците за испраќање на лабораториско испиту-
вање и лабораториското испитување се на терет на 
Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2008 година . 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на заразни болести кај пче-
лите („Службен Лист на СФРЈ” бр. 6/88). 

За настанатата штета настаната при сузбивањето на 
aмериканската чума на пчелно легло на сопственикот 
на пчелите, согласно став 3, член 49 од Законот за вете-
ринарното здравство („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува надоме-
сток на штетата. 

  
6. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ 

 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај рибите во Република Македонија, 
во 2008 година ќе се изврши евиденција на сите рибни-
ци од стопански карактер со годишно производство 
над 1 тон што ја врши државниот ветеринарен инспе-
ктор со пополнување на формуларот даден во Анекс 2 
кој е составен дел на оваа наредба. Евиденцијата на 
рибниците од стопански карактер со годишно произ-
водство над 1 тон треба да се заврши најдоцна до 1 
март 2008 година. 

Во текот на 2008 година на дијагностичко испиту-
вање ќе подлежат рибите од вештачките рибници и ве-
штачките езера.  

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати 
годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испиту-
вање на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрм-
ките. Мострите за лабораториско испитување ќе се зе-
маат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за 
производство на пастрмки ќе се изврши: во периодот 
март-април, вирусолошко испитување на подмладокот 
а во декември, испитување на матичното јато (пастрм-
ски матици) на присуство на вирусна хеморагична сеп-
тикемија кај пастрмките (ВХС).  

Заради докажување на заразната некроза на панкре-
асот кај пастрмките ќе се изврши лабараториско (виру-
солошко испитување) на подмладокот во јуни, а на ма-
тичното јато во декември.  

Задолжително контролно испитување на бактери-
ски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и 
на есен.  

Заради контрола, сузбивање и искоренување на про-
летната виремија на крапот, задолжително ке се врши 
дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш 
годишно во рана пролет, ке се врши во рибниците кои 
произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај 
одгледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот 
потребен за порибување на отворените води, реките и 
акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да 
потекнува од фарми кои се слободни од ова болест.  

Лабораториското испитување на заразна хематопо-
етска некроза кај пастрмките ќе се врши за матичното 
јато во декември, а на подмладокот во јуни. 

Трошоците за дијагностичките испитувања во це-
лост се на терет на сопствениците. 

 
7. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и националните паркови ќе ги испратат мршите од уги-
натиот дивеч во Факултетот за ветеринарна медицина 
преку ветеринарните инспектори на утврдување на 
причините за угинување.  

 
7.1. Класична чума кај дивите свињи  

Сите застрелани свињи, задолжително ќе се испита-
ат на присуство на антитела на класичната чума кај 
свињите. Земањето мостри и дијагностичкото испиту-
вање ќе се врши согласно упатството дадено во Анекс 
3 кој е составен дел на оваа наредба. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2008 година . 

 
7.2. Беснило  

Сите угинати животни како и животните сомнител-
ни на беснило задолжително ќе се достават на лабора-
ториско испитување заради докажување или отфрлање 
на сомнежот.  

Главата од сите одстрелани лисици и волци, запаку-
вана согласно практикумот за земање и испраќање при-
мероци за лабораториско испитување ќе се испрати на 
лабораториско испитување на Факултетот за ветери-
нарна медицина. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2008 година. 

 
7.3. Трихинелоза  

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 
и Националните паркови ќе испратат материјал за ис-
питување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масе-
терот и/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на 
трихинелоза на Факултетот за ветеринарна медицина 
од сите отстрелани диви свињи. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2008 година. 

 
7.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и 

Миксоматоза  
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и 

Националните паркови ќе ги испратат зајците угинати 
во ловиштето на лабораториско испитување на Туларе-
мија, Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза.  
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Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2008 година. 

 
8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 
 

8.1. Бруцелоза кај овците и козите 
 
До донесувањето на Програма за сузбивање и иско-

ренување на Бруцелозата кај овците и козите ќе се 
спроведуваат следните мерки: 

- пријавување и лабораториско испитување на сом-
неж на присуство на болеста; 

- дијагностичко испитување пред селење, продава-
ње или отуѓување на било кој начин; 

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добива-
њето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еу-
таназирани и нештетно одстранети. На сопственикот 
на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за 
ветеринарното здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува на-
доместок на штетата. 

На местото на колење/еутаназија на заболените жи-
вотни ќе се изврши проверка на идентификацијата на 
животните и ќе се земат примероци за лабораториско 
испитување. 

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признаени за исплата. 

За обновување на матичното стадо можат да се ко-
ристат само овци и кози кои претходно биле тестирани 
со негативен резултат. 

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2008 година. 

 
8.2. Антракс 

 
Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакци-

нација на овците и козите против антраксот ќе се извр-
ши најдоцна до 30 април, согласно упатството на про-
изводителот на вакцината.  

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето 
во кое во последните 20 години е востановен антракс. 

Овците и козите е дозволено да се напасуваат во за-
разените подрачја само доколку се вакцинирани и до-
колку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2008 година. 

 
8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај овците и козите во 2008 година ќе се вршат соглас-
но Програмата за сузбивање и искоренување на Транс-
мисивните спонгиоформни енцефалопатии („Службен 
Весник на Република Македонија” бр. 22/2007). 

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 
49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр.  113/2007), за од-
земените грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2008 година. 

9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА 
 

9.1. Бруцелоза кај говедата 
 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Бруцелозата кај говедата во 2008 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на Бруцелозата кај говедата („Службен Весник на Ре-
публика Македонија” бр. 22/2007). 

Временските рокови, дијагностичките тестови кои 
ќе се користат за дијагностицирање на болеста и други-
те поединости во спроведувањето на мерките од про-
грамата ќе бидат детализирани од директорот на Упра-
вата за ветеринарство со посебно упатство.  

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признати за исплата. 

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 
49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за 
одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок 
на штетата.  

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2008 година. 

 
9.2. Антракс 

 
Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакци-

нација на говедата, против антраксот ќе се изврши нај-
доцна до 30 април, согласно упатството на производи-
телот на вакцината.  

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен ан-
тракс. 

Говедата е дозволено да се напасуваат во заразени-
те подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2008 година. 

 
9.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај говедата во 2008 година ќе се вршат согласно Про-
грамата за сузбивање и искоренување на Трансмисив-
ните спонгиоформни енцефалопатии („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 22/2007). 

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 
49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одзе-
мените грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2008 година. 

 
9.4. Туберкулоза 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на туберкулоза кај говедата во 2008 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на туберкулоза кај говедата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 22/2007). 
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Временските рокови и другите поединости во спро-
ведувањето на мерките од програмата ќе бидат детали-
зирани од директорот на Управата за ветеринарство со 
посебно упатство.  

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 
49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за 
одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок 
на штетата.  

Трошоците за дијагностичкото испитување (едине-
чен интракутан тест) се на терет на Програмата за 
здравствена заштита на животните во 2008 година во 
висина од 50%. Компаративниот интракутан тест и ла-
бораториските претраги во целост се на терет на Про-
грамата за користење на средствата за здравствена за-
штита на животните во 2008 година. 

 
Член 2 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 
Како една од мерките за сузбивање и искоренување 

на заразните болести кај животните, ветеринарното 
друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација во објектите и дворовите за одгледување на жи-
вотни каде се појавила болест, согласно решение од др-
жавниот ветеринарен инспектор.  

 
Член 3 

Идентификација и регистрација на преживарите 
 
Заради контрола на движењето и здравствената со-

стојба на преживарите во 2008 година ќе се врши иден-
тификација и регистрација на говедата, овците и кози-
те. Идентификацијата и регистрацијата на говедата ќе 
започне во јануари 2008 година и ќе се врши во текот 
на целата година. Со идентификацијата и регистрација-
та ќе биде опфатено целосно ажурирање на движењето 
на сите категории на говеда, регистрација на нови одг-
ледувалишта на говеда и одјавување на непостоечки 
одгледувалишта. Започнувањето со идентификацијата 
и регистрацијата на малите преживари (овци и кози) ќе 
биде детализирано од страна на директорот на Управа-
та за ветеринарство. Со идентификацијата и регистра-
цијата на малите преживари ќе бидат опфатени репро-
дуктивните грла на овци и кози, како и регистрација на 
нови одгледувалишта на овци и кози.   

 
Член 4 

Институција која ќе го врши лабораториското  
испитување 

 
Лабораториските испитувања предвидени со оваа на-

редба, согласно член 11 и 114 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 113/2007) ќе ги извршува Факултетот за ветеринарна 
медицина-Скопје, кој за оваа активност има склучено 
Договор со Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство-Управа за ветеринарство за спроведување 
на лабораториското испитување.  

 
Член 5 

Ветеринарни друштва кои ќе ги спроведуваат  
мерките согласно оваа наредба 

 
Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат 

ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Зако-
нот за ветеринарното здравство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 28/98), член 41 од Законот 
за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Законот за 
идентификација и регистрација на животните („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 69/04) имаат 

склучено Договор со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство 
за спроведување на превентивните активности. За из-
вршување на мерките, се плаќа надоместок определен 
со договорот. 

 
Член 6 

Вакцини, лекови и помошни лековити средства 
 
Вакцините, лековите и помошните лековити средс-

тва кои се користат за спроведување на мерките од 
оваа наредба треба да бидат регистрирани во Републи-
ка Македонија. 

 
Член 7 

Водење евиденција и известување за спроведените 
активности 

 
Крвта и другиот материјал кој ветеринарното друш-

тво ги испраќа на лабораториско испитување мора да 
биде пропратено со Формуларот за лабораториско ис-
питување, даден во Анекс 4 кој е составен дел од оваа 
наредба. Факултетот за ветеринарна медицина, ги при-
ма примероците за лабораториско испитување, само 
доколку истите се пропратени со Формуларот за лабо-
раториско испитување. 

Факултетот за ветеринарна медицина води компју-
терска евиденција за извршените лабораториски анали-
зи согласно методологијата на „Лабораторискиот Ин-
формативен Систем”. Факултетот за ветеринарна меди-
цина резултатите од извршените лабораториски анали-
зи ги доставува до Управата за ветеринарство, надлеж-
ните ветеринарни инспектори и ветеринарните друш-
тва кои ги доставиле примероците веднаш по електрон-
ски пат и најдоцна за 72 часа по писмен пат.  

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат актив-
ностите утврдени со оваа наредба, ги пријавуваат до 
надлежниот ветеринарен инспектор на месечно ниво, 
најдоцна до 5-ти наредниот месец. Формуларите за 
пријава на извршените активности согласно оваа на-
редба се дадени во Анекс 5 кој е составен дел на оваа 
наредба. Во случај на појава на заразни болести, прија-
вувањето мора да се изврши веднаш. Проценката на 
бројот на животни по населени места ќе се изврши сог-
ласно Формуларот за проценка на бројот на животни 
по населени места кој е даден во Анекс 6. Проценката 
на бројот на животни треба да се заврши најдоцна до 1 
март 2008 година. 

За сите активности кои се извршени согласно оваа 
наредба, ветеринарното друштво ќе пополни “Потврда 
за извршените активности” во три примероци од кои 
по една за сопственикот на животните, надлежниот ве-
теринарен инспектор и ветеринарното друштво. Обли-
кот на Потврдата за извршените активности е даден во 
Анекс 7 кој е составен дел на оваа наредба. 

Доколку сопственикот на животните одбие спрове-
дување на некои од наредените мерки во неговото одг-
ледувалиште, ветеринарното друштво за тоа ќе го изве-
сти надлежниот ветеринарен инспектор со пополнува-
ње на Формуларот за пријава за одбивање за спроведу-
вање на наредените мерки. Обликот на пријавата е да-
дена во Анекс 8 кој е составен дел на оваа наредба. 

За секоја извршена активност поврзана со системот 
за идентификација и регистрација на животните, вете-
ринарното друштво е должно податоците да ги внесе 
во комјутерката база на податоци во рок од 5 дена по 
приемот на податоците. За секоја задолжена ушна мар-
кица ветеринарното друштво е должно да води евиден-
ција. За секоја аплицирана ушна маркица, ветеринарно-
то друштво ќе пополни Потврда за обележување пот-
пишана од одгледувачот и од лицето кое ја аплицирало 
маркицата. Потврдата за обележување е даден во 
Анекс 9 кој е составен дел на оваа наредба.  
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Ветеринарното друштво е должно да ги доставува 
документите од системот за идентификација и реги-
страција на животните до одгледувачот, документи за 
движење, регистар на одгледувалиште, во рок од најм-
ногу 10 дена од приемот на истите. Ветеринарното 
друштво е овластено да го издава привремениот доку-
мент за движење во име на Управата за ветеринарство.   

Секоја промена на податоците за одгледувалиштата 
на говеда (нови или веќе регистрирани) ќе се евиденти-
раат во Прашалник за попис на одгледувалишта на гове-
да, даден во Анекс 10. Истиот ќе го достави во Управата 
за ветеринарство во рок од 5 дена по попишувањето. 

Говедата кои подлежат на дијагностичко испитување 
мора да бидат трајно обележани и регистрирани според 
Законот за идентификација и регистрација на животните 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При издавање на Уверение за здравствена состојба 
на говедата, ветеринарното друштво е должно да го 
внесе и бројот на ушната маркица. 

Говедата, овците и козите кои подлежат на дијагно-
стичко испитување треба да бидат обележани со ушни 
маркици. 

 
Член 8 

Завршни одредби 
 
Оваа наредба влегува во сила од денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
     Бр.11-305/1  

10 јануари 2008 година                          Министер, 
       Скопје                            Ацо Спасеноски, с.р. 
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152. 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјо-

делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 135/07), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУДУВАЧ  НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПТВЕНОСТ 
КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП И ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ МОЖЕ ДА  

СЕ ДАДЕ ПОД ЗАКУП 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските 

критериуми за избор на најповолен понудувач на зем-
јоделско земјиште во државна сопственост кое може да 
се даде во закуп и определување на големината на 
површината на земјоделското земјиште кое може да се 
даде под закуп.  

 
Член 2 

Изборот на најповолен понудувач при спроведена 
постапка за давање на земјоделско земјиште во  држав-
на сопственост во закуп се врши врз основа на највисо-
ка понудена годишна закупнина по хектар. 

Во случај кога е понудена еднаква годишна закуп-
нина по хектар, предност добива понудата на понуду-
вачот која во бизнис планот содржи поголем број на 
планирани вработувања односно вработени во однос на 
бараната површина. 

 
Член 3 

По исклучок од член 2 на овој правилник кога пред-
мет на давање во закуп е земјоделско земјиште во држав-
на сопственост со максимална површина помала од 10 
хектари, што може да ја добие еден понудувач по јавен 
оглас во однос на понудените катастарски парцели, се 
врши избор на најповолен понудувач врз основа на: 

- одалеченоста на местото на живеење, односно 
седиштето на понудувачот во однос на земјоделското 
земјиште кое се нуди на  огласот - 60 бодови. 

- понудена годишна закупнина по хектар - 40 бодови. 
Критериумот од став 1 алинеја 1 на овој член значи 

дека одалеченоста на местото на живеење, односно 
седиштето на понудувачот во однос на катастарската 
парцела што се објавува се наоѓаат во иста катастарска 
општина. 

Критериумот од став 1 алинеа 2 од овој член се 
бодира согласно формулата - понудената годишна за-
купнина по хектар поделена со највисоката годишна 
закупнина по хектар,помножена со максималниот број 
на бодови кои можат да се добијат согласно овој крите-
риум при што: 

С=(Х/Хмаџ) џ 40 
С - број на бодови 
Х - понудената закупнина 
Хмаџ - највисока понудена закупнина 
Во случај на постапка согласно овој член, макси-

малната површина на која може да аплицира еден  по-
нудувач не може да биде поголема од 10 хектари, ниту 
помала од големината на една катастарска парцела. 

 
Член 4 

Големината на површината на земјоделско земји-
ште во државна сопственост која може да се даде во 
закуп на еден учесник во спроведени  постапки по пат 

на јавен оглас се утврдува врз основа на  материјално-
техничката опременост на понудувачот по еден хектар 
во моментот на поднесувањето на пријавата и бројот на 
планирани вработувања односно вработени според 
бизнис планот. 

Под материјално-техничката опременост во смисла 
на став 1 од овој член, се подразбира трактор како ос-
новно средство за обработка на  земјоделско земјиште 
во сопственост на понудувачот заради што треба  да 
достави соодветен доказ (сообраќајна дозвола, факту-
ра, договор за купопродажба заверен на нотар, право-
силна судска одлука или акт на друг  надлежен орган). 

Големината на површината на земјоделското земји-
ште во државна сопственост за која може да се поднесе 
пријава и која може да се даде под закуп на еден 
учесник, се утврдува врз основа на  минимално матери-
јално-техничката опременост на понудувачот и бројот 
на планирани вработувања односно вработени според 
бизнис планот и тоа:   

- за површини до 15ха - најмалку 1 трактор од лесна 
категорија (до 80 KW) и најмалку еден планиран вра-
ботен во редовен работен однос; 

- за површини до 30ха - најмалку 2 трактори од лес-
на категорија или најмалку 1 средна (од 80-120 KW) и 
најмалку 2 планирани вработени во редовен работен 
однос; 

- за површини до 50ха - најмалку 4 трактори од лес-
на категорија или најмалку 2 средна или најмалку 1 те-
шка (над 120 KW) и најмалку 4 планирани вработени 
во редовен работен однос; 

- за површини до 50ха бројот/капацитетот на меха-
низацијата сразмерно да расте со големината на повр-
шината која ќе се обработува и на секој 15 хектари пла-
нирано по еден вработен во редовен работен однос. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 08-274/1            Министер за земјоделство      

9 јануари 2008 година      шумарство и водостопанство, 
      Скопје                           Ацо Спасеноски, с.р. 

___________ 
153. 

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за земјо-
делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 135/07),министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-
жината на образецот на барањето за размена на земјо-
делско земјиште и потребната документација. 

 
Член 2 

Барањето за размена на земјоделско земјиште  се 
поднесува во 2 примерока во писмена форма на обра-
зец  кој е даден во прилог и е  составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник се при-
ложува следната  документација: 

1. За физички лица - копија од важечка лична карта 
или патна исправа.  
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За правни лица - тековна состојба на правното лице 
издадена од Централниот регистар на Република Маке-
донија  не постара од 1 месец. 

2. Имотен лист не постар од 1 месец или поседовен 
лист со доказ за сопственост (договор за купопродаж-
ба, договор за дар, договор за размена, договор за до-
животна издршка, договор за отстапување на имот за 
време на живот, правосилна судска одлука, правосилен 
акт од државен орган на управата). 

3. Скици за местоположбата на земјоделското зем-
јиште кое е предмет на размена, издадени од Државни-
от завод за геодетски работи - Одделение за премер и 
катастар во општината каде што се наоѓа земјоделско-
то земјиште. 

4. Решение за утврдената пазарна вредност  на зем-
јоделското земјиште кое е предмет на размена издаде-
но од општината каде што се наоѓа земјоделското зем-
јиште. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Потврда од надлежниот основен суд дека врз 
земјоделското земјиште во сопственост на барателот 
нема засновано заложно право, доколку како доказ за 
сопственост се доставува поседовен лист. 

6. Изјава заверена од нотар дека во случај кога др-
жавното земјоделско земјиште има пониска пазарна 
вредност од сопственото кое е предмет на размена, не-
ма да бара надомест за разлика во вредноста. 

Потребната документација од став 1 на овој член се 
доставува во оригинал или во фотокопија заверена од 
нотар. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 08-274/2                 Министер за земјоделство 

9 јануари 2008 година      шумарство и водостопанство,                            
      Скопје                           Ацо Спасеноски, с.р. 
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154. 
Врз основа на член 54 став 3 од Законот за земјо-

делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 135/07),министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ  НАДОМЕСТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ И ПОТРЕБНАТА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на образецот на барањето за ослободување од 
плаќање надоместок  за трајна пренамена на земјодел-
ско земјиште  и потребната документација. 

 
Член 2 

Барањето за ослободување од плаќање надоместок  
за трајна пренамена на земјоделско земјиште се подне-
сува во 2 примерока во писмена форма на образец  кој 
е даден во прилог и е  составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето за ослободување од плаќање надоме-
сток  за трајна пренамена на земјоделско земјиште од 
член 2 на овој правилник се приложува следната доку-
ментација: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. За физички лица -копија од важечка лична карта 
или патна исправа,  

За правни лица - тековна состојба на правното лице 
издадена од Централниот регистар на Република Маке-
донија,не постара од 1 месец. 

2. Имотен лист не постар од 1 месец или поседовен 
лист со доказ за сопственост (договор за купопродаж-
ба, договор за дар, договор за размена, договор за до-
животна издршка, договор за отстапување на имот за 
време на живот, правосилна судска одлука, правосилен 
акт од државен орган на управата). 

3. Извод од Урбанистички план за катастарската 
парцела на која ќе се гради објектот. 

4. Идеен или Урбанистички проект за објектот. 
Потребната  документација од став 1 на овој член 

се доставува во оригинал или во фотокопија заверена 
од нотар. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 08-274/3                Министер за земјоделство 

9 јануари 2008 година      шумарство и водостопанство,                            
     Скопје                           Ацо Спасеноски, с.р. 
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155. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 135/07),министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЗЕМЈИШЕН РЕГИСТАР НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на земјишен регистар на 

земјоделско земјиште во државна сопственост. 
 

Член 2 
Земјишниот регистар на земјоделско земјиште во државна сосптвеност се води во електронска форма и 

податоците во истиот треба  тековно  да се ажурираат. 
 

Член 3 
Земјишниот регистар на земјоделско земјиште во државна сосптвеност се води на образец кој е даден во 

прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од  денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
  Бр. 08-274/4                                 Министер за земјоделство 

9 јануари 2008 година                        шумарество и водостопанство,      
      Скопје                                               Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
156. 

Врз основа на член 19 став  4 од Законот за прекур-
зори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРЕДИЗВОЗНО 

ИНФОРМИРАЊЕ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на издавање на образецот за предизвоз-
но информирање.  

Член 2 
Министерство за здравство испраќа предизвозно 

информирање во земјата наведена како крајна дестинаци-
ја преку образец за мултилатерално известување за преку-
рзори во кој се содржат контакт податоци за институ-
цијата до која е упатено известувањето (одговорната 
институција во земјата увозник), податоци за датумот на 
извоз, итинерерот на движење (транспортниот пат), видот 
на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот 
кој ја издал, податок кој упатува дали мултилатерално из-
вестување се однесува на: една извозна операција или по-
вeќe извозни операции, името на прекурзорот, количина-
та, CAS (хемиски сибол) и HS-број, краен примач (име, 
адреса, телефон и факс) и други забелешки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образецот на мултилатерално известување за хеми-
калии е даден во прилог 1 на овој правилник и е негов 
состaвен дел.  

 
Член 3 

Образецот за мултилатерално известување за пре-
курзори се испраќа до земјата увозник три работни де-
на по поднесувањето на апликацијата за извоз од стра-
на на операторот. Министерството за здравство го ис-
праќа образецот по факс и по електронска пошта сог-
ласно листите на земји  кои бараат да бидат известени 
за планираниот извоз на прекурзори од Република Ма-
кедонија на нивна територија. 

По изминување на пет работни дена од кога е упа-
тено предизвозно информирање, независно дали е до-
биен одговор од земјата увозник, доколку се исполнети 
условите од Законот за прекурзори, се издава одобре-
нито за извоз на прекурзорот. 

  
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 15-35/1  

3 јануари 2008 година                               Министер,  
       Скопје                                    Имер Селмани, с.р. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 26 - Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јануари 2008 
 



23 јануари 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 12 - Стр. 27 

157. 
Врз основа на член 12 став 5 од Законот за прекур-

зори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ОПЕРАТОРИТЕ 

КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат податоците кои 

треба да ги содржи годишниот извештај на оператори-
те кои вршат промет со прекурзори. 

 
Член 2 

Годишниот извештај кој операторите треба да го 
достават до Министерството за здравство треба да ги 
содржи следните податоци: 

1. името на прекурзорот (концентрацијата, доколку 
не е 100%), 

2. мерната единица согласно член 3 и 4 од овој пра-
вилник, 

3. пописна листа (состојба) од 1 јануари за годината 
за која се поднесува извештајот, 

4. произведените количини во годината за која се 
поднесува извештајот, 

5. преглед на набавените количини од домашни до-
бавувачи во тековната година според добавувачот, на-
мена и приближни потребни количини за соодветната 
намена, 

6. преглед на увезени количини од трети земји во 
годината за која се поднесува извештајот/тековната го-
дина, намена и приближни потребни количини за соод-
ветната намена, 

7. Вкупна количина која била на располагање на 
подносителот на извештајот во текот на годината (збир 
од 3+4+5+6), 

8. Вкупна количина употребена или преработена, со 
преглед според видот на производот или областа на 
примена, 

a. употребена од друг оператор врз основа на дого-
вор за преработка, 

б. сопствена употреба, 
ц. на располагање/ за продажба, друго, 
9. Количини на прекурзори добиени и употребени 

за преработка според договор(употреба за цели поина-
кви од сопствена употреба), 

10. Количини продадени во земјата во периодот за 
кој се поднесува извештајот/за тековната година, 

11. Количини извезени во трети земји заради про-
дажба, 

12. Количини добиени од заплена, 
13. Вкупно употребени количини ( 8+10+11+12) 
14. Попис/состојба на 31 декември од годината (7-13). 
 

Член 3 
При поднесувањето на извештајот, операторот ги 

користи следните мерни единици: 
- 1, фенил 2-пропанон, литар;  
- N-ацетил антранилна киселина, килограм; 
- Изосафрол (цис и транс), литар; 
- 3,4-Метилен диокси-фенил пропан-2-он, грам; 
- Пиперонал, литар; 
- Сафрол, килограм; 
- Ефедрин, килограм; 
- Псеудоефедрин, килограм; 
- Норефедрин, килограм; 
- Ергометрин, грам; 

- Ерготамин, грам; 
- Лисергинска киселина, грам; 
- Анхидрид на оцетна киселина, литар; 
- Фенил оцетна киселина, килограм; 
- Антранилна киселина, килограм; 
- Пиперидин, литар; 
- Калиум перманганат, килограм; 
- Сулфурна киселина, литар; 
- Хлороводородна киселина, литар; 
- Толуен, литар; 
- Етил етер, литар; 
- Ацетон, литар. 
Солите, стереоизмоерите на наведените супстан-

ции, препарати кои ги содржат наведените супстанции, 
смеси и количините на природни супстанции, доколку 
нивното постоење е можно и се сметаат за прекурзори, 
исто така, треба да биде наведено користејќи ги наве-
дените мерни единици. 

 
Член 4 

Доколку операторот поседува количини на прекур-
зори од заплена во облик на течност нивните количини 
се пресметуваат во килограми со користење на следни-
те конвертирачки фактори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Количината на прекурзор употребена за одрени 

процеси кои се од доверлив карактер (синтези во про-
изводствен процес) операторот ја наведува во извешта-
јот со назнака доверливо.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 15-35/1               

3 јануари 2008 година                              Министер,  
      Скопје                                Имер Селмани, с.р. 

___________ 
158. 

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за прекур-
зори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВАТА 
ЗА КОНКРЕТНА НАМЕНА НА ПРЕКУРЗОРОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на изјавата за конкретната намена на прекурзо-
рот која ја поднесува крајниот корисник.  



Стр. 28 - Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јануари 2008 
 

Член 2 
Изјавата за конкретната намена на прекурзорот 

содржи податоци кои се однесуваат на регистрациони-
от број на решението за вршење на дејност, податоците 
за операторот од кого е нарачан прекурзорот, името на 
прекурзорот, потребната количина и конкретната наме-
на за производствениот процес, името на прекурзорот, 
количината,временски период кога ќе биде искористе-
на количината, CAS (хемиски сибол) и HS-број, потвр-
да дека прекурзорот  нема да биде препродаден или на 
поинаков начин доставен на други корисници. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обрасците на Изјавите за конкретната намена на 
прекурзорите од прва, втора и трета катеогорија се да-
дени во прилогот 1 на овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 15-35/1  

3 јануари 2008 година                               Министер,  
      Скопје                                     Имер Селмани, с.р. 
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159. 
Врз основа на член 14 став  4 од Законот за прекур-

зори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА ЗА ДОЗВОЛА ЗА 
УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И ТРАНСПОРТ НА ПРЕ-
КУРЗОРИ И ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА УВОЗ, 
ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И ТРАНСПОРТ НА ПРЕКУРЗОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на 
барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт 
на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, 
транзит и транспорт на прекурзори. 

 
Член 2 

Барањето за извоз на прекурзорите наведени во 
член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори треба 
да ги содржи следните податоци: 

- името и адресата на извозникот, увозникот во тре-
та земја, како и на секој друг оператор вклучен во из-
возните операции или пратки, и на крајниот примач, 

- името на прекурзорот како што е наведено во член 
3 од законот за прекурзори, и во случај на смеса или 
природен производ, количината, тежината и доколку е 
тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во 
смесата или природниот производ, 

- податоци за транспортните аранжмани, како што се: 
очекувано време на испраќање, начин на транспорт, име-
то на царинската служба каде ќе се изработи царинската 
декларација, и доколку е тоа можно, податоци за начинот 
на транспорт, распоредот, очекуваното место на излез и 
очекуваното место на влез во земјата која увезува, 

- во случај кога државата извозник издава извозна 
дозвола, се приложува и копија од дозволата издадена 
од земјата корисник, 

- бројот на издадената дозвола за вршење на дејност. 
 

Член 3 
Барањето за увоз на прекурзорите наведени во член 

3, точки 1,2 и 3 од Законот за прекурзори треба да ги 
содржи следните податоци: 

- име и адреса на увозникот, на извозникот од трета 
земја, и на секој вклучен оператор, како и на крајниот 
примач, 

- името на прекурзорот како што е наведено во член 3, 
точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори, или во случај на 
смеса или природен производ неговото име, и CAS и HS 
кодот составен од осум броја, и името на прекурзорот кој 
се содржи во смесата или природниот производ, 

- количината и тежината на прекурзорот и во случај 
на смеса или природен производ, количината, тежината 
и доколку е тоа можно , процентот на прекурзорот кој 
се содржи во смесата или природниот производ, 

- доколку се достапни, податоци за транспортот, ка-
ко што е начинот на транспорт, датумот и местото на 
влез во земјата и  

- бројот на дозволата за вршење на дејност, 
- името и адресата на извозникот, увозникот во тре-

та земја, секој друг оператор вклучен во извозните опе-
рации или пратки, и на крајниот примач, 

- името на прекурзорот како што е наведено во член 
3 од законот за прекурзори, и во случај на смеса или 
природен производ, количината, тежината и доколку е 
тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во 
смесата или природниот производ, 

- податоци за транспортните аранжмани, како што 
се очекувано време на испраќање, методот на транс-
порт, името на царинската служба каде ќе се изработи 
царинската декларација, и доколку е тоа можно , пода-
тоци за начинот на транспорт, распоредот, очекуваното 
место на излез и очекуваното место на влез во земјата 
која увезува, 

- во случај кога државата извозник издава извозна 
дозвола, се приложува и копија од дозволата издадена 
од земјата корисник, 

- бројот на издадената дозвола за вршење на дејност.  
 

Член 4 
Барањето за транспорт/транзит на прекурзорите на-

ведени во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзо-
ри треба да ги содржи следните податоци: 

- име и адреса на правното лице кое го врши 
транспортот, увозникот, на извозникот од трета земја, и 
на секој вклучен оператор, како и на крајниот примач, 

-  податоци за транспортните аранжмани, како што 
се: очекувано време на испраќање, начин на транспорт, 
името на царинската служба каде ќе се изработи царин-
ската декларација, очекуваното место на излез и очеку-
ваното место на влез во земјата која увезува, 

- податоци за итинерерот на движење (транспорт-
ниот пат), 

- видот на транспорт,  
- број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја 

издал,  
- податоци за пакувањето амбалажата/контејнерот,  
- тежина на празен/тежина на полн контејнер,  
- ознаки на контејнерот,  
- регистерски број на транспортното средство,  
- приближно време на почеток на транспортот,  
- број на дозвола за увоз во земјата краен примач 

при транзит на прекурзорот. 
 

Член 5 
Обрасците на  увозните, извозните, транспортните и 

транзитните дозволи на прекурзори се дадени во прило-
зите 1, 2 и 3 на овој правилник и се негов составен дел. 

 
Член 6 

Извозната дозвола се издава во четири примероци 
нумерирани соодветно од 1 до 4. 

Примерокот број 1 од извозната дозвола се израбо-
тува во две идентични копии означени со броевите 1 и 
1а, наменети за Министерството за здравство. 

Примероците број 1 и 2 го придружуваат прекурзо-
рот и се презентираат на царинската служба каде се 
изработува царинска извозна декларација и соодветно 
на надлежните органи на местото на излез од царинска-
та територија на земјата. На местото на излез, надлеж-
ниот орган (царината) го враќа примерокот број 2 до 
Министерството за здравство. Примерокот број 3 го 
придружува прекурзорот до местото на дестинација и е 
наменет за надлежниот орган на земјата која увезува. 

Примерокот број  4 останува кај извозникот. 
 

Член 7 
Дозволата за транзит се изработува во пет идентич-

ни примероци. 
 

Член 8 
Увозната дозвола се изработува во 4 примероци ну-

мерирани соодветно од 1 до 4. 
Примерокот број 1 останува кај надлежниот орган 

кој ја издава дозволата. 
Примерокот број 2, надлежниот орган кој ја издава 

дозволата, го праќа на надлежниот орган во земјата из-
возник . 

Примерокот број 3 го придружува прекурзорот од 
влезната точка на царинската територија до простории-
те на увозникот, кој овој примерок го праќа do органот 
кој ја издал дозволата.  

Примерокот број 4 го чува увозникот. 
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Член 9 
Дозволите се издаваат на македонски и англиски 

јазик.  
 

Член 10 
Дозволата за увоз содржи- податоци за датумот на 

узвоз, името на прекурзорот, количината, CAS (хеми-
ски сибол) и HS-број, краен примач( име, адреса, теле-
фон и факс). 

Дозволата за извоз содржи податоци за датумот на 
извоз, итинерерот на движење (транспортниот пат) , 
видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и 
органот кој ја издал, името на прекурзорот, количина-
та, CAS (хемиски сибол) и HS-број, краен примач( име, 
адреса, телефон и факс). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дозволата за транспорт/транзит содржи податоци за 
итинерерот на движење (транспортниот пат) , видот на 
транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот 
кој ја издал, податоци за пакувањето амбалажа-
та/контејнерот, тежина на празен/тежина на полн кон-
тејнер, ознаки на контејнерот, регистерски број на 
транспортното средство, приближно време на почеток 
на транспортот, број на дозвола за увоз во земјата кра-
ен примач при транзит на прекурзорот.  

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

    Бр. 15-35/1               
3 јануари 2008 година                            Министер,  

      Скопје                                Имер Селмани, с.р. 
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160. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за прекурзо-

ри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРШЕЊЕ 
ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ, СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО И НАЧИНОТ 
НА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

барањето за вршење промет со прекурзори, содржина-
та на образецот на одобрението и начинот на издавање 
на одобрението за вршење на промет со прекурзори. 

 
Член 2 

Операторот кој врши промет со прекурзори од член 3, 
точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори, заради обезбедува-
ње на одобрение за вршење на дејноста до министерството 
за здравство поднесува писмено барање кое содржи: 

1. полно име и адреса на подносителот на барањето, 
2. полно име и презиме на лицето одговорното лице 

на операторот за промет со прекурзори, 
3. опис на позицијата и работните задачи на одго-

ворното лице на операторот за промет со прекурзори, 
4. адреса на седиштето на операторот, 
5. опис на просторот за складирање и преработка на 

прекурзорите како и соодветната опрема, 
6. податоци кои укажуваат дека  операторот превзе-

мал соодветни мерки за спречување на неовластено 
одстранување на прекурзорите од местото назначено 
во точката 5, 

7. името и HS и CAS бројот на прекурзорите како 
што се наведени во член 3 точка 1,2,3 од Законот за 
прекурзори. 

8. во случај на смеса или природен производ: 
- името на смесата или природниот производ, 
- името и HS и CAS кодот на прекурзорот, 
- максималната содржина на прекурзорот во смеса-

та или во природниот производ, 
9. Опис на типот на операции кои ги врши операторот. 
10. Единствениот матичен број на операторот запи-

шан во трговскиот регистар.  
 

Член 3 
 Надлежниот орган донесува одлука за поднесеното 

барање во рок од 60 работни дена од приемот на бара-
њето, а во случај на продолжување на веќе добиеното 
одобрение во рок од 30 работни дена. 

Рокот од став 1 на овој член престанува да тече 
од денот кога Министерството за здравство ќе 
побара да се обезбедат дополнителни информации за 
кои смета дека се неопходни и продолжува да тече 
од денот на доставувањето на потребните инфор-
мации. 

 
Член 4 

Одобрението за вршење на дејност кое го издава 
Министерството за здравство ги содржи следните по-
датоци: носител на одобрението, локација на објектот, 
опрема,  за кои видови прекурзори се однесува одобре-
нието, на кои видови на операции со прекурзорите, 
името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски си-
бол) и HS-број, рок на важност. 

Образецот на одобрението за вршење на промет со 
прекурзори е даден во прилог 1 на овој правилник и е 
негов состaвен дел.      

 
Член 5 

Издаденото одобрение се однесува за секој пре-
курзор и за секоја операција која се врши кај еден 
оператор.  

 
Член 6 

По истекот на периодот за кој е издаденo одобре-
нието, операторот кој врши промет на прекурзори од 
прва категорија поднесува ново барање, а операторот 
кој врши промет на прекурзори од втора и трета 
категорија поднесува барање за продолжување на 
одобрението. 

 Одобрението не може да се пренесе на друг опе-
ратор. 

 
Член 7 

Операторот поднесува ново барање и во случај 
кога: 

- бара вршење промет и на друг прекурзор, 
- започнува да врши нова операција, 
- кога се менува локацијата на просторот во кој се 

врши дејноста. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
    Бр. 15-35/1                

3 јануари 2008 година                             Министер,  
      Скопје                               Имер Селмани, с.р. 
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161. 
Врз основа на член 19 став  3 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04 

и 40/07), Министерството за здравство објавува  
Л И С Т А 

НА ПРЕКУРЗОРИ НА ЗЕМЈИ КОИ  БАРААТ ДА БИДАТ ИЗВЕСТЕНИ ЗА ПЛАНИРАНИОТ ИЗВОЗ  
НА ПРЕКУРЗОРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НИВНА ТЕРИТОРИЈА 

 

   Бр. 15-35/1  
3 јануари 2008 година                                                     Министер,  

      Скопје                                                          Имер Селмани, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
162. 

Врз основа на член 136 став 7 и 8, 138 став 6, 139 
став 3 и 144 од Законот за воздухопловство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр 14/06 и 24/07), 
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ И 
УВЕРЕНИЈА ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА 
ПЕРСОНАЛОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРОТОК НА  

СООБРАЌАЈ 
 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на обука за стекнување на стручна оспособеност ка-
ко и посебните услови во однос на потребниот кадар за 
обука, опремата и другите посебни услови неопходни 
за безбедно и уредно работење, формата, содржината и 
начинот на издавање, продолжување, обновување и 
промена на уверението за овластување на организации 
или центри за обука, начинот на спроведување на ре-
довната и вонредната проверка, условите за стекнува-
ње на уверенија за стручна оспособеност, континуира-
но обновување на стекнатото знаење на имателите на 
уверенијата, начинот на издавање и суспендирање, еви-
денција и видот на уверенијата за стручна оспособе-
ност, критериумите, начинот и постапката за признава-
ње на завршената обука и програмите за обука, поло-
жени испити, стекнати дозволи и овластувања во 
странство на персоналот за регулирање и обезбедување 
на оптимален проток на воздушниот сообраќај (во на-
тамошен текст: FMP персонал). 

 
ДЕФИНИЦИИ 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Уверение за стручна оспособеност е исправа со 
која се потврдува дека лицето кое спаѓа во персонал во 
воздухопловството кој врши регулирање и обезбедува-
ње на оптимален проток на воздушниот сообраќајот е 
оспособено за вршење на определени стручни работи.  

2. Компетентност е поседување на соодветно знае-
ње, вештина и искуство неопходни за безбедно давање 
на услуги од областа на регулирање на проток на соо-
браќајот. 

3. FMP Персонал се лицата што поседуваат увере-
ние за стручна оспособеност за регулирање и обезбеду-
вање на оптимален проток на воздушниот сообраќај 
(Flow Management Position Personnel).  

4. Кандидат е лице на стручно оспособување во ов-
ластена организација или центар за обука на FMP пер-
сонал. 

5. ЦФМУ (CFMU-Central Flow Management Unit) e 
оперативна единица на EUROCONTROL, одговорна за 
зголемување на безбедноста на сообраќајот преку ко-
ординиран менаџмент на протокот на сообраќајот во 
Европа. 

6. ЕАТМП (EATMP – European Air Traffic 
Management Programme) e Програма на Евроконтрол 
(Eurocontrol) која има за цел хармонизација, стандарди-
зирање и интеграција на АТМ услуги од земјите член-
ки на Eurocontrol. 

 
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 

 
Услови за вршење на обука 

 
Член 3 

Стручна оспособеност на FMP персоналот се стек-
нува во овластени организации или центри за обука. 

 
Член 4 

Организациите или центрите за обука на FMP пер-
соналот треба да ги исполнуваат следните посебни ус-
лови неопходни за безбедно и уредно работење. 

- уверение за вршење на обука издадено од Агенци-
јата за цивилно воздухопловство; 

- одобрена програма за обука од Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство; 

- стручен кадар кој поседува уверение за стручна ос-
пособеност за инструктори како овластени наставници;  

- стручен кадар кој поседува уверение за стручна 
оспособеност и соодветно искуство како предавачи; 

- соодветни простории и опрема за изведување на 
обуката и 

- соодветна литература препорачана од Агенцијата 
за цивилно воздухопловство. 

 
Член 5 

(1) Стручното оспособување на FMP персоналот се 
врши согласно Програмата за обука FMP персонал која 
се изготвува во согласност со меѓународните стандар-
ди на  EATMP – European Air Traffic Management 
Programme и препорачаните практики на ICAO Doc 
4444 chapter 3, EUR SUPPs Doc 7030, ICAO Doc 7754 
vol II и FMD Training/CFMU.  

(2) Програмата за обука на FMP персоналот е бази-
рана врз програмата на CFMU and FMP operational 
concepts, направена како последователни модуларни 
тренинг пакети и врз основа на Guidelines for ATCO 
Common Core Content Basic Training. 

(3) За измена или дополнување на одобрената про-
грама, потребна е согласност на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство (во натамошен текст: Агенција). 

 
Начин на вршење на обука 

 
Член 6 

Кандидати за обука на FMP персонал треба да имаат: 
- завршено средно образование (IV степен); 
- општа здравствена способност и 
- познавање на англиски јазик.  

 
Член 7 

Обуката на кандидатите за FMP персоналот има за 
цел стручно да ги оспособи лицата-кандидати со неоп-
ходното знаење и вештина за стекнување на уверение 
за стручна оспособеност. 

 
Член 8 

Обуката на кандидатите за FMP персонал се изве-
дува во три дела: 
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- почетна обука;  
- напредна обука и 
- обука на оперативно работно место (OJT). 
 

Почетна обука 
 

Член 9 
Почетната обука има за цел да го оспособи ли-

цето кандидат за одредено ниво на компетентност и 
се спроведува во школски центри или организации 
во Република Македонија овластени од Агенцијата 
за цивилно воздухопловство или во странски шко-
лски центри или организации овластени од нивните 
национални воздухопловни власти за спроведување 
на таков вид обука. 

 
Член 10 

Почетната обука на FMP персоналот се изведува по 
одобрена програма од Агенцијата, која како минимум 
ги содржи препораките на EATMP – European Air 
Traffic Management Programme. 

 
Член 11 

Почетната обука се состои од следните предмети:  
1. Воздухопловни прописи; 
2. Вовед во АТМ услуги; 
3. Воздухопловно информирање; 
4. Метеорологија; 
5. Навигација; 
6. Воздухоплови; 
7. Човечки фактор; 
8. Системи и опрема; 
9. Воздухопловен англиски јазик согласно ICAO 

Doc 9835. 
 

Член 12 
Почетната обука на FMP персоналот се смета за ус-

пешно завршена, ако кандидатот покажал успех од ми-
нимум седумдесет проценти за секој предмет поеди-
нечно за теоретскиот и практичниот дел од испитот. 

  
Напредна обука 

 
Член 13 

(1) По завршување на почетната обука се организи-
ра напредна обука за стекнување на одредени вид на 
уверение за стручна оспособеност.  

(2) Напредната обука има за цел да го оспособи ли-
цето-кандидат за повисоко ниво на компетентност кое 
му овозможува започнување на обука на оперативно 
работно место (OJT). 

 
Член 14 

Напредната обуката се состои од три модули напра-
вени од CFMU: 

- Вовед во Регулирање на проток на воздушен соо-
браќај (Introduction to ATFM); 

- Основен FMP модул (Basic FMP modul) и 
- Практичен FMP модел (Practical FMP modul). 

 
Член 15 

Напредната обука се врши во школските центри во 
Луксембург (IANS) и Брисел (EUROCONTROL/CFMU). 

Обука на оперативно работно место (OJT) 
 

Член 16 
(1) По завршување на напредната обука се органи-

зира оспособување на работно место. 
(2) Оспособувањето од став 1 од овој член се спро-

ведува со запознавање на кандидатот со: 
1. Оперативни постапки и технологија на работа; 
2. Опрема на работно место; 
3. Координација со други служби и 
4. Постапки во случај на нужност. 
(3) Обука на оперативно работно место има за цел 

лицето-кандидат да се стекне со потребно практично 
знаење и способност за вршење на определени работни 
задачи. 

Член 17 
На кандидатот кој успешно ја завршил обуката, 

организацијата или центарот за обука му издава потвр-
да за завршена обука за FMP персонал.   

 
Член 18 

Организациите или центрите за обука на FMP пер-
соналот треба да водат досиеа за кандидатите за обука 
и евиденција на издадените потврди за завршена обука 
најмалку 5 години по завршување на обуката. 

 
ФОРМА, СОДРЖИНА, ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИН НА 
ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И 
ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА 

НА FMP ПЕРСОНАЛ 
 

Член 19 
(1) За издавање, продолжување, обновување или 

промена на уверението за вршење на обука на FMP 
персонал, организациите или центрите за обука подне-
суваат барање до Агенцијата, со кое се приложуваат 
докази дека се исполнети условите за добивање на уве-
рение наведени во член 4 од овој правилник. 

(2) Барањето за продолжување на уверението се 
поднесува 30 дена пред истекот на важноста на увере-
нието, а за обновување, во рок од 30 дена по истекот на 
важноста на уверението.  

(3) Доколку организацијата или центарот за обука 
не поднесе барање за продолжување или обновување 
во предвидените рокови уверението се смета за повле-
чено. 

 
Член 20 

(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса, проверка 
на приложената документација, како и оперативна про-
верка/надзор со цел да се утврди дали организацијата 
или центарот за обука ги исполнува условите и технич-
ките можности за да врши обука на FMP персонал. 

(2) Проверките од став 1 на овој член се вршат и 
при продолжување, обновување или промена на увере-
нието. 

(3) При извршување на проверките од став 1 на овој 
член Агенцијата користи чек листи предходно изготве-
ни согласно документацијата и податоците кои се про-
веруваат. 

(4) Доколку од проверките наведени во став 1 на 
овој член Агенцијата утврди дека одредена организа-
ција или центар за обука ги исполнува условите за вр-
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шење обука на FMP персонал донесува решение за из-
давање, продолжување, обновување или промена кое 
заедно со уверението за вршење на обука му се доста-
вуваат на барателот одкако ќе донесе доказ дека го 
платил надоместокот за издавање, продолжување, об-
новување или промена на уверението за вршење на 
обука.  

(5) Доколку Агенцијата утврди дека одредена орга-
низација или центар за обука не ги исполнува условите 
за вршење обука на FMP персонал донесува решение 
за одбивање на барањето за издавање, продолжување, 
обновување или промена на уверение за вршење на 
обука кое ги содржи причините за одбивањето. 

 
Член 21 

(1) На организации или центри за обука, уверението 
за вршење обука на FMP персонал, им се издава во фор-
ма и содржина согласно Административното упатство 
на ЈАА - АГМ дел 5 прилагодено за FMP персонал. 

(2) Заради евиденција на издадените уверенија за 
вршење на обука на FMP персонал, Агенцијата води 
регистар. 

(3) Регистарот содржи податоци за работата на една 
организација или центар за обука на FMP персонал, ка-
ко и контакт телефони и адреси на одговорните лица.  

 
НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНИ И 

ВОНРЕДНИ ПРОВЕРКИ 
 

Начин на спроведување на редовни проверки за из-
давање на уверение за стручна оспособеност 

 
Член 22 

(1) Редовните проверки се спроведуваат преку ис-
пит кој го спроведуваат овластени испитувачи од лис-
тата на воздухопловни стручњаци. 

(2) За полагање на испит кандидатите поднесуваат 
барање до Агенцијата за стекнување на уверение за 
стручна оспособеност за FMP персонал. 

(3) Кандидатот кој ги исполнува условите за пола-
гање испит, мора да биде известен во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето за датумот на 
полагање на испитот. 

 
Член 23 

(1) Испитот за стекнување на Уверение за стручна 
оспособеност се состои од теоретски и практичен дел.  

Во теоретскиот дел од испитот се полагаат следите 
предмети:  

1. Воздухопловни прописи; 
2. Вовед во АТМ услуги; 
3. Воздухопловно информирање; 
4. Метеорологија; 
5. Навигација; 
6. Воздухоплови; 
7. Човечки фактор; 
8. Системи и опрема; 
9. Воздухопловен англиски јазик согласно ICAO 

Doc 9835. 
(2) Теоретскиот дел од испитот се спроведува по 

пат на спроведување на интегрален тест со избор на то-
чен одговор (multiple choise). Прашањата се од банката 
на прашања изготвена од Агенцијата, врз основа на со-
одветна литература прифатлива за Агенцијата и се об-
јавуваат на официјална веб страна на Агенцијата,  

 (3) По положувањето на теоретскиот дел од испи-
тот кандидатот полага практичен дел од испитот кој се 
состои од проверка на стручна способност и вештина 
на оперативно работно место.  

   
Оценување и повторување на испитите 

 
Член 24 

(1) Овластените испитувачи номинирани за спрове-
дување на определени предмети го оценуваат успехот 
на кандидатот за предметите со оценка „Положил/а“ 
или „Не положил/а“. 

(2) Испитот се смета за положен доколку кандидатот 
во секој дел од испитот покаже успех од најмалку 70%. 

 
Член 25 

(1) Теоретскиот дел од испитот (интегралниот тест) 
може да се полага најмногу 3 пати. Ако кандидатот не 
положи 1 или 2 наставни предмети од интегралниот 
тест, испитот се повторува само од тие предмети. 

(2) Ако кандидатот не положи 3 или повеќе предме-
ти од интегралниот тест испитот се повторува во целост. 

(3) Ако кандидатот не го положи теоретскиот дел 
од испитот 3 пати, за повторно пристапување на испит 
задолжително се спроведува дополнителна обука во 
овластена организација или центар за обука. 

(4) Рокот помеѓу полагањето и повторувањето на 
испитот не смее да биде пократок од 10 дена ниту по-
долг од 30 дена сметајќи од денот на соопштувањето 
на резултатот. 

(5) Положениот теоретски дел од испитот важи 2 го-
дини од денот на соопштувањето на резултатот. Во ро-
кот од 2 години од денот на соопштувањето на резулта-
тот треба да се положи практичниот дел од испитот.  

 
Член 26 

Практичниот дел може да се полага најмногу 3 па-
ти. Ако кандидатот не го положи практичниот дел од 
испитот 3 пати за повторно полагање на испит задол-
жително се спроведува дополнителна обука во овласте-
на организација или центар за обука. 

 
Член 27 

На лице кое е стручно оспособено и положило со-
одветен испит и ги исполнува другите услови пропи-
шани со овој правилник, му се издава уверение за 
стручна оспособеност за работа на оперативно работно 
место регулирање и обезбедување на оптимален  про-
ток на воздушниот сообраќај.  

 
Член 28 

Агенцијата води досиеа за положените кандидати.  
  

Постапка за спроведување на вонредни  
проверки 

 
Член 29 

(1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, 
врз основа на предлог мерките дадени со инспекциски 
записник во кој одредено лице се упатува на вонредна 
проверка. 

(2) Вонредната проверка се спроведува преку пола-
гање на одредени или сите предмети од теоретскиот 
дел на испитот за стекнување на уверение на стручна 
оспособеност или на практичниот дел на испитот. 
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(3) Агенцијата донесува решение за вонредна про-
верка со кое се определува начинот и времето на спро-
ведување на вонредната проверка и се доставува на ли-
цето за кое се однесува. 

(4) Ако лицето не се јави на вонредната проверка во 
определениот рок, уверението за стручна оспособеност 
се одзема. 

 
УВЕРЕНИЕ ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ 

 
Видови на уверенија за стручна  

оспособеност 
 

Член 30 
Согласно положениот испит се издаваат следниве 

видови на уверенија за стручна оспособеност: 
1. Уверение за стручна оспособеност за FMP Персо-

нал; 
2. Уверение за стручна оспособеност за инструктор. 

 
Услови за стекнување на уверение за стручна 

оспособеност 
 

Член 31 
Услови за стекнување на Уверение за стручна оспо-

собеност на FMP персоналот се: 
1. потврда за завршена соодветна обука во овласте-

на организација или центар за обука за соодветен вид 
на уверение за стручна оспособеност; 

2. уверение за општа здравствена способност и 
3. доказ за положен испит за стекнување Уверение 

за стручна оспособеност.  
 

Стекнување на уверение за стручно оспособување 
за инструктор 

 
Член 32 

(1) Услови за стекнување на уверение за стручна 
оспособеност за инструктор се: 

1. валидно Уверение за стручна оспособеност за 
FMP персонал;  

2. најмалку 4 години работно искуство на работни-
те задачи во согласност видот на уверение и 

3. доказ за положен испит за инструктор. 
(2) Испитот за стекнување на уверение за стручна 

оспособеност за инструктор се состои од теоретскиот и 
практичниот дел опишани во член 23 од овој правил-
ник. Покрај предметите опишани во член 23 од овој 
правилник кандидатот за инструктор го полага и пред-
метот методика на настава и педагогија.  

 
НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, СУСПЕНДИРАЊЕ И  
ЕВИДЕНЦИЈА НА УВЕРЕНИЕ ЗА СТРУЧНА  

ОСПОСОБЕНОСТ 
 

Член 33 
(1) По положувањето на испитот од член 23 од овој 

правилник, Агенцијата издава Уверение за стручна ос-
пособеност со неограничена важност. 

(2) Во случај на промена на податоци, оштетување 
или губење на уверението Агенцијата издава ново Уве-
рение за стручна оспособеност. 

(3) Агенцијата води евиденција за издадените уве-
ренија за стручна оспособеност.  

(4) Уверението за стручна оспособеност се суспендира 
во случаите наведени во Законот за воздухопловство. 

 
КОНТИНУИРАНО ОБНОВУВАЊЕ НА СТЕКНАТО 

ЗНАЕЊЕ 
 

Член 34 
(1) Континуираното обновување на стекнатите зна-

ења на FMP персоналот може да биде редовно и во-
нредно. 

Редовното обновување на стекнатите знаења се вр-
ши најмалку еднаш на секои 2 години. 

(2) Континуираното обновување на стекнатите зна-
ења на FMP персоналот се врши во овластените орга-
низации или центри за обука на FMP персонал или кај 
давателот на услуги на воздухопловна навигација од 
страна на лица кои поседуваат уверение за стручна ос-
пособеност за инструктор, или во странство. 

(3) Вонредното обновување на стекнатите знаења 
се врши по укажана потреба односно по секој прекин 
на работа подолг од 3 месеци. 

 
КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВА-
ЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА, 
ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ И ОВ-
ЛАСТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ЗА FMP ПЕРСОНАЛОТ 

 
Член 35 

(1) Стекнати дозволи и овластувања во странство се 
признаваат за добивање на уверение за стручна оспосо-
беност ако кандидатот завршил обука во овластени ор-
ганизации или школки центри, по програми за обука, и 
положил испити во странство врз основа на Guidelines 
for ATCO Common Core Content Basic Training. 

(2) Кандидатите покрај критериумот од став 1 на 
овој член, за стекнување на уверение за стручна оспо-
собеност треба да полагаат и испит по предметот Воз-
духопловни прописи.   

 
Член 36 

(1) Лицата на работните места за кои е пропишан 
одреден вид на Уверение за стручна оспособеност, а 
кои работат на тие работни места се стекнуваат со со-
одветен вид на Уверение за стручна оспособеност.  

(2) На оние лица кои вршеле обука на FMP пер-
сонал и имаат најмалку 4 години работно искуство им 
се доделува и важечко Уверение за стручна оспособе-
ност за инструктор. 

 
Член 37 

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

 
   Бр. 03-121/2 

18 јануари 2008 година                         Директор, 
      Скопје                                Ернад Фејзулаху, с.р. 
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