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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3567. 
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 и 62/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 9 јули 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-БИТОЛА 

 
1. Ѓорѓи Стефановски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈЗУ Здравствен дом-Битола, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор-претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом-Битола, се именува Ди-
митар Аневски. 

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

 
Бр. 24-7601/1 Претседател на Владата 

9 јули 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3568. 

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 и 62/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 9 јули 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО 
 
1. За член на Управниот одбор-претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом Кратово, се именува 
Тодорче Бошковски. 

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

 
Бр. 24-7603/1 Претседател на Владата 

9 јули 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3569. 
Врз основа на член 8 став 7 од Законот за финан-

сиската полиција („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.12/14, 43/14 и 33/15), министерот за фи-
нансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНА-
ТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, ФОРМАТА НА ЗНАЧКАТА, 
ИЗГЛЕДОТ И ВИДОТ НА СЛУЖБЕНАТА УНИ-
ФОРМА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ КАКО  

И НАЧИНОТ НА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на службената легитимација, формата на знач-
ката, изгледот и видот на службената униформа на фи-
нансиските полицајци како и начинот на нивното ко-
ристење.  

 
Член 2 

 Службената легитимација е изработена од 135 гра-
мска хартија-кундздрук, во бела боја, пластифицирана 
со 175 микронска фолија, со димензии 6.5см. х 8.5см.  

Предната страна од легитимацијата содржи: грб на 
Република Македонија, МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИ-
НАНСИИ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА, 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА, место за фотографија 
со димензии 2.5см х 2.8см, ФИНАНСИСКИ ПОЛИ-
ЦАЕЦ, име, презиме, регистарски број, датум на изда-
вање, важност, потпис на директорот на Управата за 
финансиска полиција и место за печат.  

Задната страна на легитимацијата содржи извод од 
одредбите на член 12 од Законот за финансиската по-
лиција, со следниот текст: 

Финансиската полиција има надлежност да:  
-открива и врши криминалистичко истражување на 

кривични дела кои се гонат по службена должност како 
што се: перење пари и други приноси од казниво дело 
од членот 273, недозволена трговија од членот 277, 
кримучарење од членот 278, даночно затајување од 
членот 279 од Кривичниот законик и други кривични 
дела со противправна имотна корист од значителна 
вредност, како и фаќање и пријавување на нивните сто-
рители, обезбедување на докази, други мерки и актив-
ности што можат да користат за непречено водење на 
кривичната постапка по службена должност или по на-
редба на јавниот обвинител преку извршување на над-
лежностите во правосудната полиција согласно закон. 

Формата и содржината на службената легитимација 
се дадени во Прилог  1 кој е составен дел на овој пра-
вилник.  
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Член 3 
Значката на финансиските полицајци е со димензии 

5см. во ширина и 6 см. во висина, рељефно изработена 
од специјална метална легура во златна боја во форма 
на штит, премачкан со заштитен неоксидирачки лак. 
Подлогата на значката се состои од три дела: 

Во горниот дел рељефно во светло сина боја е впи-
шано: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ФИНАНСИИ, УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА 
ПОЛИЦИЈА;  

Во средишниот дел рељефно е стилизирано знамето 
на Република Македонија слично на кована монета од 
еден денар, обиколена со венец од двете страни. Под 
стилизираното знаме рељефно стои изгравиран четири-
цифрен регистерски број на службената легитимација 
во светло сина боја;  

Во долниот дел полукружно рељефно во светло си-
на боја е впишано: FINANCIAL POLICE.  

Формата на значката е дадена во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Финансиските полицајци имаат службена уни-
форма, која се состои од зимска јакна и летна јакна. 

Зимската јакна е со  тегет боја, изработена од 100% 
полиестер, со постава изработена од 100% памук, ши-
рината на ткаенината е 150 см, тежината на ткаенината 
е 140 грама на метар должен (до +/- 5), материјалот е 
водоотпорен 500мм, полнењето на јакната е од вата 150 
гр/м2, има двојно закопчување напред со патент и коп-
чиња, долниот дел на јакната е без ластик.  

Летната јакна е со тегет боја, изработена од 100% 
полиестер, со постава изработена од 100% памук, ши-
рината на ткаенината е 150 см, тежината на ткаенината 
е 140 грама на метар должен (до +/- 5), материјалот е 
водоотпорен 500мм, има двојно закопчување напред со 
патент и копчиња,  a долниот дел на јакната е без лас-
тик.  

 
Член 5 

На предната страна на зимската и летната јакна ле-
во горе пишува ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА испиша-
но во два реда, со  букви извезени со конец во бела боја 
на платка која е сошиена на јакната.  

На задниот дел на јакната пишува ФИНАНСИСКА 
ПОЛИЦИЈА испишано во два реда, со  букви извезени 
со конец во бела боја на платка која е сошиена на јак-
ната.  

На левиот ракав на зимската и летната јакна изве-
зен е симболот на Управата за финансиска полиција со 
димензии,  10,8 см и 8,5 см.     

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на службената легитимација, формата на значката, 
изгледот и видот на службената униформа на Управата 
за финансиска полиција и начинот на нивното користе-
ње („Службен весник на Република Македонија" 
бр.127/2014).  

 
Член 7 

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

 
Бр. 02-9256/2  

6 јули 2015 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3570. 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 
98/15), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПО-
ВОЛЕН ПОНУДУВАЧ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ МО-
ЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКОТО  ЗЕМЈИШТЕ  КОЕ  МОЖЕ  ДА  СЕ 

ДАДЕ ВО ЗАКУП 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските критериуми за из-

бор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште 
во државна сопственост кое може да се даде во закуп и 
определување на големината на површината на земјо-
делското земјиште кое може да се даде под закуп 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.12/08, 
26/12, 2/13, 158/13 и 110/15),  во  членот 3  став  1  во 
алинејата 1  бројот “30“ се заменува со бројот “40’. 

Во  алинејата 3 бројот “30“ се заменува со бројот 
“20“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.22-7926/3 Министер за земјоделство, 

14 јули 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3571. 
Врз основа на член 10 став (4) од Законот за кон-

трола на емисии од испарливи органски соединенија 
при користење на бензини (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ОПРЕМА ЗА 
ДОЛНО ПОЛНЕЊЕ НА ПОРТАЛНИТЕ КРАНО-
ВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ТЕРМИ-
НАЛИТЕ СО ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА 
ВОЗИЛА ЦИСТЕРНИ И ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ВА-
ГОНИ-ЦИСТЕРНИ И ЗА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ, 
ВРЕМЕНСКИТЕ РОКОВИ ЗА НИВНО ПОСТИ-
ГНУВАЊЕ СОГЛАСНО СО КАПАЦИТЕТОТ ЗА 
ПОЛНЕЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, КАКО И НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МЕРЕЊАТА ЗА ИС-
ПУШТАЊАТА  НА  ЕМИСИИ  ВО  ВОЗДУХОТ (

*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките ба-
рања за опрема за долно полнење на порталните крано-
ви кои треба да ги исполнуваат терминалите со инста-
лации за полнење на возила цистерни и за железнички-
те вагони-цистерни и за пловни објекти, временските 
рокови за нивно постигнување согласно со капацитетот 
за полнење на инсталациите, како и начинот на вршење 
на мерењата за испуштањата на емисии во воздухот.  

 
Член 2 

Порталните кранови кај терминалите со инсталации 
за полнење на возила цистерни и за железнички вагони 
– цистерни и за пловни објекти (во понатамошниот 
текст: терминали) треба да ги исполнат техничките ба-
рања за опрема за долно полнење кои се дадени во 
Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Техничките барања за долно полнење треба да се 
исполнат во следните временски рокови: 

- до 30 јуни 2016 година за постојните терминали 
кои имаат промет над 50.000 тони/годишно; 

- до 31 март 2016 година за терминали кои имаат 
промет од 10.000 тони годишно и 

- до 30 јуни 2016 за терминали кои имаат промет од 
10.000 од 50.000 тони годишно.  

 
Член 4 

Мерењата на испуштањата на емисиите во воздухот 
од порталните кранови се вршат на следниот начин: 

- во тек на еден работен ден, испуштањата на еми-
сии во воздухот од порталните кранови се мерат нај-
малку седум часа; 

- мерењата се спроведуваат континуирано или со 
прекин, но доколку се спроведуваат со прекин треба да 
се направат најмалку четири мерења на секој час; 

- вкупната грешка при мерење која се должи на ка-
либрација на опремата, измерениот гас и самата корис-
тена постапка, не може да надмине 10 % од измерената 
вредност на испуштањата; 

- опремата која што се користи за мерење треба да 
има точност на мерење на ниски концентрации од 3 
g/Nm3 и 

                                                                 
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата бр. 
94/63/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 20 декември 
1994 година за контрола на емисии од испарливо органско 
соединение (VOC) кои произлегуваат од складирање на бензин и 
негово дистрибуирање од терминалите до бензинските станици. 
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- прецизноста на резултатите од мерењата треба да 
бидат најмалку 95 % од измерената вредност. 

 
Член 5 

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

 
 

Бр. 13-6016/1 
Министер 

за животна средина и 
9 јули 2015 година просторно планирање, 

Скопје Нурхан Изаири, с.р. 
 

Прилог 
 
Технички барања за  опрема за долно полнење на пор-
талните кранови кои треба да ги исполнуваат термина-
лите со инсталации за полнење на возила цистерни и за 

железничките вагони-цистерни и за пловни објекти 
 
1. Приклучоци 
1.1. Приклучокот за течности на рачката за полнење 

треба да биде од женски тип која треба да одговара на 
4-инчен (101,6 mm) API машки адаптер, кој се наоѓа на 
возилото, како што е утврдено со: 

- Препорачаните практики на Американски инсти-
тут за нафта 1004, седмо издание, ноември 1988,   

Долно полнење и обновување на испарување за мо-
торни возила цистерни MЦ-306 (Дел 2.1.1.1 – Вид на 
адаптер кој се употребува за долно полнење)  

1.2. Приклучокот за собирање на испарување кај 
цревото за собирање на испарување од порталниот 
кран за полнење треба да биде од женски тип со испап-
чување вдлабнување кој треба да одговара на 4-инчен 
(101,6 mm) машки адаптер со испапчување вдлабнува-
ње кој се наоѓа на возилото, како што е утврдено со: 

- Препорачаните практики на Американски инсти-
тут за нафта 1004, седмо издание, ноември 1988,   

Долно полнење и обновување на испарување за мо-
торни возила цистерна MЦ-306 (Дел 4.1.1.2 –Адаптер 
за обновување на испарување) 

2. Полнење  
2.1. Нормалната стапка на полнење со течност тре-

ба да биде 2300 литри во минута (најмногу до 2500 
литри во минута) од една рачка за полнење. 

2.2. Кога терминалот работи со полн капацитет, не-
говиот систем за собирање на испарувањето на портал-
ниот кран, вклучително и уредот за обновување, треба 
да постигне 55 милибари потпритисок на адаптерот за 
собирање на испарувањето кој се наоѓа од страната на 
возилото цистерна.  

2.3. Сите одобрени возила цистерни со долно пол-
нење треба да имаат идентификациска плочка на која е 
даден максимално дозволениот број на рачки за пол-
нење, кои може да работат истовремено, а притоа да е 
сигурно дека не се испуштени никакви испарувања 
преку деловите од P и V вентилите, при максимален 
повратен притисок на постројката од 55 милибари, ка-
ко што е дадено во потточката 2.2.  

3. Поврзување на заземјувањето од возилото цис-
терна со системот за откривање на преполнување 

Порталниот кран за полнење треба да биде опремен 
со контролен уред за откривање на преполнување кој 
кога е поврзан со возилото цистерна треба да покаже 
сигурен сигнал со кој се одобрува полнење, под услов 
дека ниту еден од сензорите за преполнување во дело-
вите нема да открие високо ниво.  

3.1. Возилото цистерна треба да биде поврзано со 
контролен уред на порталниот кран преку 10-пинов ин-
дустриски стандарден електричен конектор. Машкиот 

конектор треба да биде монтиран на возилото а жен-
скиот конектор треба да биде прицврстен на кабелот 
поврзан со контролниот уред поставен на порталниот 
кран. 

3.2. Детекторите за високо ниво на возилото цис-
терна треба да бидат или двожилни термисторски сен-
зори, двожилни оптички сензори, петжилни оптички 
сензори или компатибилен еквивалент под услов сис-
темот да е сигурен.  (Напомена: термисторите треба да 
имаат негативен температурен коефициент.) 

3.3. Контролниот уред на порталниот кран треба да 
одговара на двожилните и петжилните системи на во-
зилата цистерни. 

3.4. Возилото цистерна треба да е поврзано со портал-
ниот кран преку заедничка повратна жица од сензорот за 
преполнување, која треба да е поврзана со 10-от пин од 
машкиот конектор преку шасијата на возилото цистерна. 
10-от пин од женскиот конектор треба да е поврзан со 
контролниот уред за затварање кој треба да е поврзан со 
заземјувањето на порталниот кран за полнење. 

3.5. Сите одобрени возила цистерни со долно пол-
нење треба да носат идентификациска плочка (види 
2.3) на која е даден типот на инсталираните сензори за 
откривање на преполнување (т.е. двожилен или петжи-
лен). 

4. Место на приклучувања  
4.1. Проектирањето на капацитетите за полнење со 

течност и собирање на испарување кај порталниот кран 
за полнење треба да се базира на следните општи од-
редби за приклучување на возилото цистерна. 

4.1.1. Висината на централната линија на адаптери-
те за течност треба да биде: најмногу 1,4 метри (нена-
полнето); најмалку 0,5 метри (наполнето) со тоа што 
пожелно  е висината да е помеѓу 0,7 и 1,0 метар). 

4.1.2.  Хоризонталното растојание помеѓу адапте-
рите не треба да биде помал од 0,25 метри (пожелно е 
минимално растојание од 0,3 метри). 

4.1.3.  Сите адаптери за течност треба да се смес-
тени во затворен простор чија должина не треба да е 
поголема од 2,5 метри. 

4.1.4.  Адаптерот за собирање на испарување треба 
да е поставен по можност од десната страна на адапте-
рите за течност, на висина која не преминува 1,5 метар 
(ненаполнето) и не е помала од 0,5 метри (наполнето). 

4.2. Конекторот за заземјување и уредот за открива-
ње на преполнување треба да биде поставен од десна 
страна на адаптерите за течност и за собирање на испа-
рување, на висина која не преминува 1,5 метар (нена-
полнето) и не е помала од 0,5 метри (наполнето). 

4.3. Горенаведените приклучоци треба да бидат по-
ставени исклучиво од едната страна од возилото цис-
терна. 

5. Сигурносно блокирање  
5.1. Заземјување и уред за откривање на преполну-

вање  
Не се врши полнење се додека не се добие сигнал 

од страна на комбинираниот контролен уред за зазем-
јување и од уредот за откривање на преполнување. 

Во случај на преполнување или губиток на заземју-
вање на возилото цистерна, контролниот уред на пор-
талниот кран треба да го затвори контролниот вентил 
за полнење кај порталниот кран. 

5.2. Откривање на собирање на испарувања  
Не се врши полнење се додека цревото за собирање 

на испарување не е споено со возилото цистерна и ако 
не е обезбедено слободно протекување на истисканите 
испарувања од возилото  цистерна кон системот за со-
бирање на испарувања во постројката (систем за реку-
перација на бензинска пареа). 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3572. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
10 јули 2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 15 алинеја 3 од Законот за 

основање на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.62/2005 и 41/2014). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Ре-
шение У.бр.125/2014 од 22 април 2015 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на членот од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судот основано се пос-
тави прашањето за согласноста на оспорениот член од 
Законот со член 13 став 1 и член 14 став 1 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 15 
од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија, член на Управниот одбор и ди-
ректорот се разрешуваат во следниве случаи: по исте-
кот на мандатот (алинеја 1), на негово барање (алинеја 
2), на сторено кривично дело за кое му е изречена каз-
на затвор во траење од повеќе од шест месеца (алинеја 
3) , во случај на спреченост поради болест во траење 
повеќе од шест месеци непрекинато (алинеја 4), кога 
работи спротивно на одредбите од овој закон (алинеја 
5), и во други случaи предвидени со закон (алинеја 6). 

5. Согласно член 8 став 1 алинеите 1 и 3 од Уста-
вот, основните слободи и права на човекот и граѓани-
нот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот и владеењето на правото се темелни вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за кривично дело ќе се смета за невино се додека него-
вата вина не биде утврдена со правосилна судска од-
лука.  

Согласно член 14 став 1 од Уставот, никој не може 
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не би-
ло утврдено со закон или со друг пропис како казниво 
дело и за кое не била предвидена казна. 

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 

Согласно член 25 од Уставот, на секој граѓанин му 
се гарантира почитување и заштита на приватноста на 
неговиот личен и семеен живот, на достоинството и уг-
ледот. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Со Законот за основање на Агенција за енергетика 
на Република Македонија се уредуваат основањето, ор-
ганизацијата и работењето на Агенцијата за енергетика 
на Република Македонија. 

Според член 2 на овој закон, Агенцијата се основа 
заради поддршка во спроведувањето на енергетската 
пoлитика во Република Македонија. 

Според член 3 ставовите 1 и 2 од Законот, Агенци-
јата има својство на правно лице и Агенцијата е самос-
тојна во својата работа. 

Во член 15 од Законот се утврдени случаевите кога 
се разрешува член на Управниот одбор и директорот. 
Така, во алинеја 3 од овој член се пропишува дека член 
на Управниот одбор и директор се разрешува ако за 
сторено кривично дело му е изречена казна затвор во 
траење од повеќе од шест месеци. 

Наводите во иницијативата, според кои, ваквото за-
конско решение за разрешување на член на Управниот 
одбор, настанувало како правна последица од осуда по 
сила на закон, а не како индивидуали-зирана казна што 
ја изрекува суд, со што се доведувала во прашање него-
вата уставност, според Судот, се основани. 

Тргнувајќи од содржината на наведените уставни 
одредби, а имајќи ја притоа во предвид содржината на 
оспорениот член 15 алинеја 3 од Законот за основање 
на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 
според Судот, правните последици не можат да наста-
пуваат автоматски по сила на закон, туку дека тоа мо-
же да се прави само со правосилна судска одлука, од-
носно дека казнено-правниот однос се исцрпува на ре-
лацијата на казнивото дело и судски изречената казна 
за лицето децидно наведено во оспорената алинеја на 
наведениот член од Законот. Имено, Судот оцени дека 
натамошни последици од неговото извршување, однос-
но од изрекувањето на казна затвор за точно неутвр-де-
ни дела претставуваат ограничување на правата на гра-
ѓаните, што не е допуштено, освен ако тоа не е изрично 
утврдено со Уставот. 

Институтот правни последици од осудата е уреден 
со Кривичниот законик („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 
114/2009 и 51/11, 135/2011 и 185/2011). Така, според 
член 101 од Кривичниот законик, правните последици 
од осудата што се надоврзу-ваат на осудите за опреде-
лени кривични дела, може да настапат само кога за 
кривичното дело на сторителот му е изречена казна 
затвор. Правни последици можат да се предвидат само 
со закон. Според член 102 од истиот законик, правните 
последици од осудата настапуваат со денот на правос-
илноста на пресудата (став 1). Правните последици од 
осудата што се состојат во забрана на стекнување на 
определени права траат најдолго десет години од денот 
на издржаната, простената или застарената казна (став 
2). Со бришење на осудата престануваат правните по-
следици од осудата (став 3).  

Од наведеното произлегува дека правните послед-
ици на осудата се специфичен правен институт што 
има големо значење за статусот на осуденото лице, но 
и за општествените интереси и кој секогаш резултира 
со ограничување на правата на осудените лица или зна-
чи забрана за стекнување на одредени права на лица 
осудени за одредени кривични дела. Оттаму, правните 
последици на осудата како еден вид посебна статусна 
мерка тешко го погодува осуденото лице, некогаш по-
тешко и од изречената казна затвор, имајќи предвид де-
ка истите најчесто значат губење на одредени права 
или пак забрана за нивно стекнување за одреден вре-
менски период. 

Имајќи го предвид наведеното, според Судот пред-
видувањето на изрекувањето казна затвор во траење од 
шест месеци како услов едно лице да биде разрешено 
од член на Управниот одбор или директорот на истото, 
мора да биде во согласност со општите правила и рам-
ки за пропишување на правните последици од осудата 
утврдени во Кривичниот законик. Значи, осудуваноста 
како услов едно лице да биде разрешено од Управниот 
одбор, може да егзистира само за конкретно предвиде-
ни кривични дела за кои на сторителот со правосилна 
судска пресуда му е изречена казна затвор. 
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Од анализата на оспорената одредба произлегува 
дека со истата генерално е утврдено дека член на 
Управниот одбор и директорот се разрешуваат поради 
сторено кривично дело за кое е изречена казна затвор 
во траење од шест месеци, од каде произлегува дека ва-
ка пропишаната правна последица од осудата не е јасна 
и прецизна. Ова, од причина што во оспорената закон-
ска одредба не е наведено дека затворската казна про-
излегува од правосилен акт на надлежен суд, така што 
од формулацијата на одредбата произлегува дека изре-
чената казна затвор е причина лицето да биде разреше-
но од наведената функција, независно од тоа дали по-
стои правосилен акт, односно правосилна судска пре-
суда за изречената затворска казна. 

Имајќи го предвид наведеното, како и содржината 
на оспорената одредба според која лицето ќе биде раз-
решено од наведените функции , како последица од из-
речена казна затвор, произлегува дека неможноста од-
носно, забраната за вршење на функцијата член , од-
носно директор на Управниот одбор, како остварување 
на одредено право е поврзано со моментот на изрекува-
њето на казната, наместо со правосилна судска пресуда 
со која е изречена казната, во суштина значи дека ли-
цето, со оспорената одредба се смета за виновно пред 
да биде утврдена неговата вина со правосилна судска 
одлука и трпи соодветна последица поради тоа. От-
тука, неконзистентноста на законодавецот во уредува-
њето на оспорената одредба која ја прави нејасна и 
непрецизна, во конкретниот случај доведува до состој-
ба лицето да трпи правни последици од осуда по сила 
на закон, кое може да биде случај само со правосилна 
судска одлука. Од овие причини, според Судот, форму-
лацијата на наведената законска одредба е недоволно 
прецизна и јасна и како таква не обезбедува правна си-
гурност на граѓаните, како еден од елементите на 
принципот на владеењето на правото гарантиран со 
членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Ма-
кедонија. Според Судот, оваа оспорена одредба поради 
нејзината непрецизност, не е во согласност со членот 
13 став 1 и членот 14 став 1 од Уставот, од причини 
што недостатокот на квалификацијата “со правосилна 
пресуда”, претставува директна повреда на уставното 
начело на презумпција на невиност, бидејќи доведува 
до тоа лицето да се смета за виновно пред неговата ви-
на да биде утврдена со правосилна судска одлука.  

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-
новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 125/2014 Претседател 

10 јули 2015 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3573. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за 
Судски совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 
100/2011 и 20/2015), Судскиот совет на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на ден 10.7.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИШ  

УПРАВЕН СУД 
 
1. За претседател на Виш управен суд е избрана: 
Лидија Ивановска - судија на Управeн суд. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 08-1201/1 Судски совет 

10 јули 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
_________ 

3574. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапувај-

ќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судо-
вите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за су-
довите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од 
Законот за Судски совет на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.150/2010), на ден  10.7.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција  на 

Загорка Поповска, судија на Основниот суд Скопје 2 
Скопје, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од  31.07.2015 година.  
 

Бр. 02-1235/1 Судски совет 
13 јули 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
3575. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапувај-
ќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судо-
вите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за су-
довите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од 
Законот за Судски совет на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.150/2010), на ден  10.7.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Снежана Богданоска, судија на Апелациониот суд Би-
тола, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од  31.7.2015 година.  
 

Бр. 02-1236/1 Судски совет 
13 јули 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
3576. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапувај-
ќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судо-
вите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за су-
довите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од 
Законот за Судски совет на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.150/2010), на ден 10.7.2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Павлина Лескова, судија на Апелациониот суд Битола, 
поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од  31.7.2015 година.  
 

Бр. 02-1237/1 Судски совет 
13 јули 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
                                       

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3577. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 26.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Дорфулија-2500, која е во над-

лежност на одржување на Одделението за катастар на 

недвижности Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Дорфулија-2500, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Дорфулија-2500.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-10419/1  

26 јуни 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

     

3578. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Старо Коњарево-Вон-град, која е 

во надлежност на одржување на Одделението за катас-

тар на недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Старо Коњарево-Вон-град, престанува-

ат да важат аналогните катастарски планови за катас-

тарската општина  Старо  Коњарево-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-10552/1  

30 јуни 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3579. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Ново Село-Вон-град, која е во 

надлежност на одржување на Одделението за катастар 

на недвижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ново Село-Вон-град, престануваат да 

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

та општина Ново Село-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-10553/1  

30 јуни 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

3580. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-

торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 30.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Малино, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Свети Николе. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Малино, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Малино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-10554/1  

30 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
3581. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Копачин Дол, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Копачин Дол, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Копачин Дол. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-10555/1  

30 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
3582. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Горно Врановци, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Горно Врановци, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Горно Врановци. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-10556/1  

30 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
3583. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.6.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина  Оризари-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Оризари-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Оризари-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-10557/1  

30 јуни 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3584. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за без-
бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14 и 72/15), директорот на Агенцијата за храна и ве-
теринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УВОЗ 
НА ОДРЕДЕНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ЗА 

ЛУЃЕ ПОРАДИ РИЗИК ОД АФЛАТОКСИНИ (
*
) 

 
Член 1 

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за 
увоз на одредена храна за животни и храна за луѓе по-
ради ризик од афлатоксини. 

                                                                 
(*)

 Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на 
Европската комисија бр. 2014/884/ЕЗ од 13 август 2014 година во 
врска за утврдување на посебни услови за увоз на одредена храна 
за животни и храна за луѓе увезени од трети земји поради ризик 
од афлатоксини и укинување на Регулативата на Европската 
комисија бр. 1152/2009 CELEX бр. 32014R0884. 
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Член 2 

Поимите употребени во оваа решение го имаат 

следното значење: 

1) „Инспекциско место на граничен премин за влез“ 

е било која точка определена од страна на надлежниот 

орган, каде што пратките со храна за животни и храна 

за луѓе од член 3 на ова решение можат да се увезат во 

Република Македонија. 

2) „Посебни места за влез на територијата на Репуб-

лика Македонија“ се инспекциски  места за влез ут-

врдени во согласност со член 90 став (1) точка 1 од За-

конот за безбедност на храната. 

 

Член 3 

(1) Посебните услови за увоз на одредена храна за 

животни и храна за луѓе кои се дадени во Прилогот 1 

кој е составен дел на ова решение се однесуваат на 

следните видови храна: 

1. Ореви во лушпа или мешавина со суви овошја и 

ореви во лушпа (храна) кои потекнуваат или се испора-

чани од  Бразил; 

2. Кикирики во лушпа или излупени, путер од кики-

рики, кикирики поинаку приготвени или конзервирани 

кои потекнуват или се испорачани од Кина; 

3. Кикирики во лушпа или излупени, путер од кики-

рики, кикирики поинаку приготвени или конзервирани 

кои потекнуват или се испорачани од Египет; 

4. Ф’стаци во лушпа или излупени, ф’ стаци поина-

ку приготвени или конзервирани (храна) кои потекну-

ваат или се испорачани од Иран; 

5. Храна која потекнува или е испорачана од Тур-

ција и тоа: 

- суви смокви, 

- лешници (Corylus spp.) во лушпа или излупени, 

- ф’ стаци во лушпа или излупени, 

- мешавина на јатчасто овошје или сушено овошје 

кои содржат смокви, лешници или ф’ стаци, 

- паста од смокви, паста од ф’ стаци и паста од леш-

ници, 

- лешници, ф’ стаци и смокви, приготвени или кон-

зервирани, вклучувајќи и од нив мешавини, 

- брашно, гриз и прав од лешници и ф’ стаци, 

- дробени, мелени и кршени лешници и  

- масло од лешник. 

6. Кикирики во лушпа или излупени, путер од кики-

рики, кикирики поинаку приготвени или конзервирани 

кои потекнуват или се испорачани од Гана; 

7. Кикирики во лушпа или излупени, путер од кики-

рики, кикирики поинаку приготвени или конзервирани 

кои потекнуват или се испорачани од Индија; 

8. Семиња од лубеница и од нив добиени производи 

(храна) кои потекнуваат или се испорачани од Ниге-

рија. 

(2) Одредбите на ова решение се применуваат на 

пратки со храна за животни преработени и храна за лу-

ѓе или мешовити прехранбени производи кои содржат 

повеќе од 20 % од храната од став (1) на овој член.  

(3) Одредбите на ова решение не се применуваaт на 

пратки со храна за луѓе и храна за животни кои се вне-

сени како личен багаж на патниците и се наменети за 

лична употреба или некомерцијални цели. 

Член 4 
Пратките со храна за животни и храна за луѓе од  

член 3 на ова решение, може да се увезат во Република 
Македонија доколку се во согласност со ова решение. 

 
Член 5 

(1) Секоја пратка со храна за животни и храна за лу-
ѓе при увоз во Република Македонија треба да биде 
придружена со извештај од добиените  резултати од зе-

мени мостри и лабораториска анализа за максималното 
ниво на афлатоксини од страна на надлежните органи 
на земјата на потекло или од земјата од каде што е ис-
порачана пратката различна од земјата на потекло.  

(2) Земените мостри и анализи од став (1) на овој 
член треба да бидат во согласност со Правилникот за 
начините за земањето мостри од храна (*1) и со Пра-

вилникот за начинот и постапката за земање приме-
роци, начин и методи на вршење на лабораториски ана-
лизи на храната за животни (*2). 

 

Член 6 

(1) Пратките од член 3 на ова решение, при увоз во 

Република Македонија, треба да бидат придружени со 

здравствен сертификат за увоз, кој е даден во Прилог 2 

и е составен дел на ова решение. 

(2) Здравствениот сертификат треба да биде попол-

нет, потпишан и заверен од овластен претставник на 

надлежниот орган на земјата на потекло или од над-

лежниот орган на земјата од каде е испорачана пратка-

та доколку таа земја е  различна од земјата на потекло. 

(3) Надлежните органи на земјата на потекло од 

став (2) на овој член се следните: 

1) Министерство за земјоделство, сточарство и уп-

равување  со снабдување на прехранбени производи од 

Бразил (MAPA); 

2) Државна администрација при влез-излез инспек-

ција и карантин на Народна Република Кина за прех-

ранбени производи од Кина; 

3) Министерство за земјоделство за прехранбени 

производи од Египет; 

 4)  Министерство за здравство за прехранбени про-
изводи од Иран; 

 5) Генерален директорат за заштита и контрола на 
Министерството за земјоделство и рурални прашања 
од Република Турција; 

6) Стандарден надлежен орган за храна за животни 
и храна за луѓе од Гана; 

7) Инспекција за извоз на Советот на Индија во Ми-
нистерството за трговија и индустрија за  храна за жи-
вотни и храна за луѓе од Индија и 

8) Национална агенција за храна и лекарска адми-
нистрација и контрола за храна од Нигерија. 

(4) Здравствениот сертификат треба да биде изгот-
вен најмалку на службениот јазик на земјата извозник, 

како и на македонски јазик со кирилично писмо и не 
треба да биде постар од четири месеци од датумот на 
неговото издавање. 

 
Член 7 

(1) Секоја пратка со храна за луѓе и храна за живот-
ни од член 3 на ова решение треба да биде идентифи-
кувана со код за идентификација кој треба да биде 
идентичен со кодот за идентификација наведен во из-
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вештаите од добиените резултати од спроведените ла-
бораториски анализи од член 5 на ова решение  и со 
здравствениот сертификат кој ја придружува пратката 
од член 6 на ова решение.  

(2) Секое поединечно пакување од пратката, треба  
да се идентификува со кодот за идентификација од став 
(1) на овој член. 

 
Член 8 

Бизнис операторите со храна или нивни овластени 
претставници, пред секое пристигнување на пратка со 
храна за животни и храна за луѓе од член 3 на ова ре-
шение, до државниот инспектор за храна на инспекцис-
ко место на граничниот премин за влез на пратката, 
треба да достават претходно известување за датумот и 
времето на пристигнување на пратката и видот на прат-
ката, најмалку еден работен ден пред нејзиното физич-
ко пристигнување. 

 
Член 9 

(1) Земањето на мостри за лабораториско испитува-
ње од пратките со храна за луѓе и храна за животни и 
нивно испраќање во лабораторија се врши согласно со 
Правилникот за начините за земањето мостри од храна 
(*1) и Правилникот за начинот и постапката за земање 
примероци, начин и методи на вршење на лабораторис-
ки анализи на храната за животни (*2). 

(2) До добивање на резултатите од лабораториските 
анализи од земените мостри од став (1) на овој член, 
пратката треба да биде ускладиштена и под официјален 
надзор од страна на инспектор за храна и официјален 
ветеринар, надлежен за објектот каде пратката е ускла-
диштена. 

 
Член 10 

(1) Сите официјални контроли треба да се извршат, 
пред пратката да се пушти во слободен промет во Ре-
публика Македонија, од моментот кога пратката е 
пристигната и е физички достапна за земање на мостри 
на инспекциски места на граничениот премин за влез. 

(2) Пратките со храна за луѓе и храна за животни 
кои се наменети за увоз во Република Македонија, под-
лежат на проверка на документи од страна на инспек-
тор за храна и  официјалниот ветеринар, за да се пот-
врди дека се придружени со резултатите од земените 
мостри и нивните анализи и со здравствениот сертифи-
кат согласно членовите 5 и 6 на ова решение. 

(3) Доколку пратката не е придружена со соодвет-
ната документација од став (2) на овој член, пратката 
не треба да влезе во Република Македонија и истата 
треба да се врати назад во земјата на потекло или да се 
уништи. 

(4) Надлежниот орган на инспекциското место на 
граничен премин за влез го одобрува влезот на пратка-
та до крајното место на дестинација по завршување на 
проверките од ставовите (2) и (3) на овој член со задо-
волителни резултати. 

(5) Надлежниот орган на инспекциското место 
врши проверка на идентитетот и врши физички прег-
лед со земање на мостри за анализа на афлатоксин Б1 и 
вкупна контаминација со афлатоксини согласно со 
фреквенцијата од Прилог 1 на ова решение и согласно 
со  Правилникот за начините за земањето мостри од 
храна 

(*1)
 и со Правилникот за начинот и постапката за 

земање примероци, начин и методи на вршење на лабо-
раториски анализи на храната за животни 

(*2)
. 

(6) Здравствениот сертификат, резултатите од земе-

ните мостри и нивни анализи треба да ја придружуваат 

пратката до крајното место на дестинација. 

 

Член 11 

Пратките кои се предмет на ова решение, не треба 

да се разделуваат се додека сите официјални контроли 

согласно член 10 на ова решение не бидат завршени од 

страна на државниот инспектор за храна и официјални-

от ветеринар на инспекциско место на граничен пре-

мин за влез. 

 

Член 12 

Пратките можат да бидат пуштени во слободен 

промет по завршувањето на сите официјални контроли 

и добиените наоди од извршените лабораториски ана-

лизи согласно ова решение. 

 

Член 13 

Пратките со храна од член 3 од ова решение се вра-

ќаат назад во земјата на потекло или земјата од каде е 

испорачана пратката доколку е различна од земјата на 

потекло или се пренаменуваат согласно одредбите од 

членовите 91, 92, 93 и 94 од Законот за безбедност на 

храната доколку при официјалните контроли се утврди 

дека: 

- кодот за идентификација не е во согласност со ко-

дот на лабораториските анализи од член 5 на ова реше-

ние и здравствениот сертификат кој ја придружува 

пратката од член 6 на ова решение; 

- има несоодветна документација односно непот-

полна документација и/или 

- во наодите од извршените лабораториски анализи 

е утврдена висока содржина на афлатоксини над дозво-

лената количина или резидуи од пестициди над дозво-

лената количина или храната од член  3 на ова решение 

не е во согласност со прописите од областа на безбед-

носта на храната. 

 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за утврдување на посеб-

ни услови за увоз на одредени прехранбени производи 

поради ризик од афлатоксини („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 30/13). 

 

Член 15 

Ова решение престанува да важи со пристапување-

то на Република Македонија во Европската унија. 

 

Член 16 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 17-1190/3 

Агенција за храна и 

ветеринарство 

7 јули 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3585. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), член 17 став 1 и член 24 од Правилникот за пов-
ластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/14), 
постапувајќи по известувањето на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДОО-
ЕЛ Скопје, на седницата одржана на ден 9.7.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
 
1. Во точката 1 на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа за електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-126/14 од 
08.07.2014 година, објавенa во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.103/14, зборовите: „со седиш-
те на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје” се 
менуваат и гласат: „со седиште на ул. БУЛЕВАР ПАР-
ТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 70 Б/ ЛОК 24 – СУТЕРЕН 
СКОПЈЕ - КАРПОШ”. 

2. Во точката 2, алинеја 1 се менува и гласи: “назив 
и седиште: Друштво за трговија, производство и услу-
ги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 70 Б/ 
ЛОК 24 – СУТЕРЕН СКОПЈЕ - КАРПОШ”. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-126/14  
9 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3586. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), член 17, став 1 и член 24 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/14), 
постапувајќи по известувањето на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДОО-
ЕЛ Скопје, на седницата одржана на ден 9.7.2015 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА 

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 
08-125/14 од 08.07.2014 година, објавенo во „Службен 
весник на Република Македонија“, бр.103/14, зборо-
вите: „со седиште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Кар-
пош, Скопје” се менуваат и гласат: „со седиште на ул. 
БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 70 Б/ ЛОК 24 
– СУТЕРЕН СКОПЈЕ - КАРПОШ”. 

2. Во точката 2, алинеја 1 се менува и гласи: “назив 
и седиште: Друштво за трговија, производство и услу-
ги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 70 Б/ 
ЛОК 24 – СУТЕРЕН СКОПЈЕ - КАРПОШ”. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-125/14  
9 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.  
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