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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2922.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 22 август 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН
1. Љупчо Димитриевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈУ Центар за социјална работа Ресен, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8219/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2923.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 22 август 2018
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ДЕЛЧЕВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево, на нивно барање, се разрешуваат:
- Душко Михаиловски и
- Влатко Митев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8220/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2924.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 август 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ОХРИД
1. Гордана Јованоска се разрешува од должноста
член на УО-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8221/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2925.
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013,
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 22 август 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО
1. Благој Стоименовски се разрешува од должноста
член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8222/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2926.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014 и 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и
51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 22 август 2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И
МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ
1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и
младинци – Скопје се именуваат:
- Афродита Георгиевска и
- Маја Рисова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8223/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2927.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 август 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ – МАКЕДОНСКИ БРОД
1. Синиша Радески се разрешува од должноста член
на УО-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен
дом – Македонски Брод, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8224/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2928.
Врз основа на член 16 од Законот за полиција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016,
106/2016, 120/2016, 21/2018 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 август 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА
ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ
1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган
во состав на Министерството за внатрешни работи се
именува Сашо Тасевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8225/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2929.
Врз основа на член 18 став 1 и 2 од Законот за
државното правобранителство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
22 август 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За државен правобранител на Република Македонија се именува Фехми Стафа.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8227/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Стр. 4 - Бр. 159

2930.
Врз основа на член 128-б од Законот за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012,
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013,
27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014,
187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015,
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018 и
64/2018), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22 август 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.
ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ
1. Димитар Гакев се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Државниот инспекторат
за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8229/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2931.
Врз основа на член 128- б од Законот за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012,
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013,
27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014,
187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015,
30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018 и
64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 август 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И
УРБАНИЗАМ
1. За вршител на должноста директор на Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во
состав на Министерството за транспорт и врски се именува Локман Лимани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24 – 8230/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2932.
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07,
88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16 и
99/18), министерот за труд и социјална политика, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА УВИД НА НАМЕНСКОТО КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИТЕ
СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И
РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените
средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица
(во натамошниот текст: Посебниот фонд), на работодавач, заштитно друштво и самовработено инвалидно
лице.
Член 2
Увидот на наменското користење на доделените
средства од Посебниот фонд за вработување на инвалидно лице се врши преку непосреден увид кај работодавач, заштитно друштво и самовработено инвалидно
лице на кои им се доделени неповратни средства за
оваа намена, со цел да утврди дали инвалидното лице
за кое се доделени средствата е во работен однос, дали
на инвалидното лице му се исплатува плата согласно
закон и дали се одржува потребниот број на вработени
инвалидни лица согласно закон.
Увидот од став 1 на овој член се врши во период до
три години, односно до истекот на важноста на банкарската гаранција, почнувајќи од наредниот месец по доделувањето на средствата за вработување на инвалидните лица.
Член 3
Увидот на наменското користење на доделените
средства од Посебниот фонд за адаптација на работно
место се врши преку непосреден увид на извршената
адаптација кај работодавачот, заштитното друштво и
самовработено инвалидно лице на кои им се доделени
неповратни средства за оваа намена.
При увидот се утврдува фактичката состојба дали
извршената адаптација на работното место е согласно
потребите на инвалидното лице, видот и степенот на
инвалидноста на инвалидното лице, како и описот за
потребата од адаптација и пресметката на потребните
финансиски средства доставени кон барањето за доделување на средства е извршена во рокот утврден во договорот.
Увидот од став 1 на овој член се врши во период до
три месеци, почнувајќи од денот на доставеното известување од работодавачот, заштитното друштво односно самовработеното инвалидно лице дека е завршена
адаптацијата.
Член 4
Увидот на наменското користење на доделените
средства од Посебниот фонд за набавка на опрема се
врши преку непосреден увид кај работодавачот, заштитното друштво и самовработено инвалидно лице на
кои им се доделени неповратни средства за оваа намена.
При увидот се утврдува дали набавената опрема не
е изнајмена, дадена под закуп или оттуѓена, дали карактеристиките на набавената опрема за која се доделени средства се согласно описот на технички карактеристики и серискиот број доставени кон барањето за
доделување на средства, дали набавената опрема е во
функција на непосредно извршување на работните задачи на инвалидното лице, дали опремата е сместена
во работните простории на корисникот на средствата и
дали опремата наменски се користи.
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Увидот од став 1 на овој член се врши во период до
три години, односно до истекот на важноста на банкарската гаранција почнувајќи од наредниот месец по доделувањето на средствата за набавка на опрема.
Член 5
Увидот на наменското користење на доделените
средства од Посебниот фонд за работен асистент на инвалидно лице кое е вклучено во работно оспособување
за работно место се врши преку непосреден увид кај
работодавачот, заштитното друштво и самовработено
инвалидно лице на кои им се доделени неповратни
средства за оваа намена.
При увидот се утврдува дали работниот асистент е
вклучен во процесот на изведување на работното оспособување на инвалидното лице и дали истиот ги извршува обврските согласно склучениот договор.
Увидот од став 1 на овој член се врши во периодиот
во кој се врши работното оспособување на инвалидното лице, односно најмалку еден месец, а најмногу три
месеци, почнувајќи од наредниот ден по денот на стапување на сила на договорот за работен асистент.
Член 6
За извршениот увид се составува записник за утврдената состојба, кој особено содржи: назив и седиште на работодавачот, заштитното друштво или самовработеното инвалидно каде е извршен увидот, време и
место на вршење на увидот, податоци за добиената документација, утврдена состојба и утврдени неправилности доколку ги има.
Примерок од записникот се доставува до Управниот одбор на Агенцијата, Центарот за вработување и до
работодавачот, заштитното друштво или самовработеното инвалидно лице каде е извршен увидот.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-9106/1
Министер за труд
22 август 2018 година
и социјална политика,
Скопје
Мила Царовска, с.р.
__________
2933.
Врз основа на член 16-a став 10 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05,
29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16
и 99/18), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ АСИСТЕНТ
НА ИНВАЛИДНО ЛИЦЕ И ФИНАНСИСКИОТ НАДОМЕСТ ЗА РАБОТНИОТ АСИСТЕНТ НА
ИНВАЛИДНО ЛИЦЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови и начинот на обезбедување на работниот асистент на инвалидно лице (во натамошниот текст: работниот асистент) и финансискиот надомест за работниот
асистент.
Член 2
Работен асистент може да биде лице кое има најмалку три години работно искуство во работни процеси за кои инвалидното лице работно се оспособува,
што се докажува со потврда издадена од работодавачот
кај кого се стекнал со работното искуство.
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Работниот асистент треба да биде вработен кај работодавач кој склучил договор со Центарот за вработување за изведување на работното оспособување на инвалидното лице или друго лице определено од инвалидното лице.
Работен асистент може да дава помош и поддршка
во процесот на работното оспособување само на едно
инвалидно лице.
Член 3
Барање за обезбедување на работен асистент може
да поднесе инвалидно лице кое претходно склучило
договор за работно оспособување со Центарот за вработување или работодавач кој склучил договор со Центарот за вработување за изведување на работното оспособување на инвалидното лице.
Барањето од став 1 на овој член се поднесува до
Центарот за вработување со кој инвалидното лице или
работодавачот склучиле договор за работно оспособување на инвалидното лице и договор за изведување на
работното оспособување.
Во барањето од став 1 на овој член се определува
лицето кое ќе биде вклучено како работен асистент,
бројот на работните часови за кои работниот асистент
ќе ги дава услугите, опис на задачите на работниот
асистент поврзани со процесот на работното оспособување на инвалидното лице и времетраењето на услугите кои ги обезбедува работниот асистент.
Член 4
Финансискиот надомест за работниот асистент се
исплаќа на месечна основа, според бројот на работните
часови за кои работниот асистент ги давал услугите,
при што бројот на работни часови на работниот асистент може да изнесува најмногу до 80 часа во текот на
еден месец.
Финансискиот надомест за работниот асистент се
исплатува од страна на Центарот за вработување по
претходно доставен извештај за број на работни часови
кои ги поминал работниот асистент во процес на работното оспособување на инвалидното лице.
Извештајот од став 2 на овој член треба да биде
потпишан од страна на работодавачот, работниот асистент и инвалидното лице и се доставува до Центарот за
вработување најдоцна до 5-ти во месецот за претходниот месец за секој работен асистент поединечно.
Исплатата на финансискиот надомест за работниот
асистент се врши на трансакциска сметка на работниот
асистент најдоцна до крајот на месецот за претходниот
месец.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-9107/1
Министер за труд
22 август 2018 година
и социјална политика,
Скопје
Мила Царовска, с.р.
__________
2934.
Врз основа на член 19 став 2 од Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07,
88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16 и
99/18), министерот за труд и социјална политика, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДЗОРОТ
НАД ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на надзорот над одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица.

Бр. 02 – 181/2
23 август 2018 година
Скопје

Член 2
Надзорот над одредбите од Законот за вработување
на инвалидни лица се врши во просториите на Агенцијата за вработување на Република Македонија и центрите за вработување.
Член 3
Надзорот се врши најмалку два пати годишно согласно годишен план за вршење на надзор.
Член 4
Надзорот се врши преку непосреден увид во предметите за кои е донесено решение за доделување на
средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица.
Член 5
Согласно извршениот надзор се составува записник
во кој се наведува утврдената состојба во однос на примената на одредбите на Законот за вработување на инвалидни лица и подзаконските акти донесени врз основа на Законот за вработување на инвалидни лица во секој конкретен предмет.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-9108/1
22 август 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2935.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на
вирусот на западно нилска треска во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 121/17, 130/17, 145/17, 165/17 и 14/18), Прилогот 1
се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова
Решение.

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

________
1. Грција
- Следните региони во Грција
Тесалоники/Thessaloniki
Виотиа/Viotia

Прилог 1

2. Италија
- Следните региони во Италија
Биела/Biella
Мантова/Mantova
Верона/Verona
Венеција/Venezia
Падова/Padova
Ровиго/Rovigo
Виченца/Vicenza
Тревизо/Trevizo
Реџо Емилија/Reggio Еmilia
Болоња/Bologna
Модена/Modena
3. Унгарија
- Следните региони во Унгарија
Саболч-Сатмар-Берег/Szabolcs-Szatmár-Bereg
Пест/Pest
Хајду-Бихар/Hajdú-Bihar
Бекеш/Békés
Бакс-Каскун/Bács-Kiskun
Хевеш/Heves
Комаром-Естергом/Komárom-Esztergom
Сомоги/Somogy
Везпрем/Veszprém
4. Бразил
Сао Матеус/Sao Mateus
Баишу Гуанду/Baixo-Guandu
Нова Венеција/Nova Venecia

2936.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
БУГАРИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од вне-
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сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/18, 67/18 и 79/18).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-972/4
23 август 2018 година
Скопје

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

2937.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ,
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА
СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за преземање на безбедносни мерки
при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе,
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска
свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17,
118/17, 138/17, 79/18, 101/18 и 124/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на
ова решение.

Прилог
Дел 4
1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
2. Република Чешка
Регионот Zlin.
3. Романија
Следните области во Романија:
- Регионот Satu-Mare;
- Регионот Tulcea;
- Регионот Costanta;
- Регионот Bihor;
- Регионот Galati;
- Регионот Ialomita;
- Регионот Salaj;
- Регионот Braila.
4. Унгарија
Следните области во Унгарија:
- Регионот Heves;
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg.
2938.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Италија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17, 18/17, 31/17, 47/17, 67/17, 117/17,
121/17, 130/17, 145/17, 155/17, 165/17 и 193/17).

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 02 – 1733/4
23 август 2018 година
Скопје

Бр. 02-2809/1
22 август 2018 година
Скопје

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

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