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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

3283.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1
од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот
на Република Македонија донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
I
Потполно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденoто лице:
1. АТЕМ САЛИ ОСМАНИ од с.Зајас.
II
Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. СЛОБОДАН СТЕФАН НИКОЛОСКИ од Охрид,
во траење од 3 месеци;
2. ПЕТАР ДОДЕ ДОДЕВСКИ од Кратово, во траење од 3 месеци;
3. ЃОРЃИ ЈОРДАН ИЛИЕВСКИ од Тетово, во траење од 3 месеци;
4. РАГМИ ИСНИ АСАНИ од с.Черкезе, Куманово,
во траење од 6 месеци;
5. АЛЕКСАНДАР ГОЦЕ НИЧЕВСКИ од Скопје, во
траење од 6 месеци;
6. ХИСЕН ЗИРАП СУЛЕЈМАН од с.Кондово,
Скопје, во траење од 6 месеци.
III
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-1100/1
21 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3284.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.07.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
КРАЛСТВОТО МАРОКО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Кралството Мароко отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Скопје.

Бр. 85/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

3285.
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА КРАЛСТВОТО МАРОКО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ
ВО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласност Илија Малинковски да се именува за Почесен конзул на Кралството Мароко во Република Македонија, со седиште во Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 86/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

3286.
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 53 став 2 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15
и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МАНДАТ ЗА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ИСТАНБУЛ
Член 1
На Генералниот конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Република Турција,
со седиште во Истанбул, Зеррин Абаз и се продолжува
мандатот за период од една година, сметано од
28.8.2016 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 87/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3287.
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесијата за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода се доделува во функција на
експлоатација на минералната суровина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, општина Старо
Нагоричане.
Со оглед на фактот дека правото за експлоатација
на минерална суровина се стекнува со доделување на
концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната суровина
определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот “Стрновец“, општина Старо Нагоричане е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот
„Стрновец“, општина Старо Нагоричанe.
Концесијата за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода ќе се додели на понудувачот
кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода
ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање
на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување
на концесија за експлоатација, Владата на Република
Македонија на предлог на министерот за економија
формира Комисија за спроведување на постапката во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го
и нацртот на договорот. Тендерската документација на
предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од
десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот
за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4965/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3288.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и
61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска
документација и урбанистичко - проектни документа-
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ции за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за дел од КП бр.797/1 и КП
бр.801/1, во КО Водоврати, во општина Градско.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4990/1
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3289.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и
61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска
документација и урбанистичко - проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за дел од КП бр. 2262, во КО
Кривогаштани, КП бр. 2356, КП бр. 2086, КП бр. 2096,
КП бр. 2097/1, КП бр. 2355, КП бр. 2355/2, КП бр.
2338, КП бр. 2340, КП бр. 2341, КП бр. 2342, КП бр.
2343, КП бр. 2344,КП бр. 2345, КП бр. 2346, КП бр.
2347, КП бр. 2348 и КП бр. 2349, во КО Кривогаштани
– вон град, во општина Кривогаштани.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4990/2
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3290.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и
61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр.188/1, КП бр.189, КП
бр.192/1, КП бр.192/3, КП бр.193/1, КП бр. 193/2,
КП бр.193/3, КП бр.193/4, КП бр.193/6, КП бр.193/7,
КП бр.194, КП бр.199/3, КП бр.200, КП бр.201, КП
бр.202, КП бр.203, КП бр.204, КП бр.205, КП бр.206/1,
КП бр. 206/2 и КП бр. 207/2, во КО Маркова Сушица,
во општина Студеничани.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4990/3
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3291.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и
61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за дел од КП бр.11128/1, дел од
КП бр.11139, дел од КП бр.3543/2, КП бр.11284,
КП бр.3543/1, КП бр. 3543/3, КП бр.3543/5, КП
бр.11113, КП бр.11114, КП бр.11115, КП бр.11116, КП
бр.11117, КП бр.11118, КП бр.11129, КП бр.11130, во
КО Неготино и КП бр.11107, во КО Неготино - вон
град, во општина Неготино.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4990/4
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3292.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со

Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска
документација и урбанистичко - проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр.4191/1, во КО Росоман, во општина Росоман.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4990/5
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3293.
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија” бр. 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТА НА РАБОТНИ
ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ КОИ МОЖАТ ДА БИДАТ РАБОТНО АНГАЖИРАНИ НА ТЕРИТОРИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Квотата на работни дозволи за странци кои можат
да бидат работно ангажирани на територија на Република Македонија за 2016 година се определува во вкупна
висина од 3250 работни дозволи (во натамошниот
текст: квотата).
Член 2
(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од
3250 дозволи се распределува во групи на дозволи за
странци кои можат да бидат работно ангажирани на територија на Република Македонија за следните цели:
- 2150 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 700 дозволи за упатени странци во Република Македонија;
- 200 дозволи за работа за сезонско работење на
странци и
- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од
странци.
(2) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на
издадените работни дозволи и мислења за исполнетост
на условите за издавање на дозволи за привремен престој на странец заради работа во календарската година
без оглед на времето на важноста на таквата дозвола.
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(3) Бројот на важечките работни дозволи и мислења
за исполнетост на условите за издавање на дозволи за
привремен престој на странец заради работа од став (1)
на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување
на Република Македонија (во натамошниот текст:
Агенцијата), по одделни намени не треба да ја надмине
квотата определена со оваа одлука.

3294.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008,
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

Член 3
(1) Во рамките на квотите на работни дозволи и мислења за исполнетост на условите за издавање на дозволи за привремен престој на странец заради работа од
член 2 став (1) алинеја 1 од оваа одлука, дозволите за
поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети
утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување
и работа на странци.
(2) За нови работни дозволи и мислења за исполнетост на условите за издавање на дозволи за привремен
престој на странец заради работа кои се издаваат за прв
пат на странци наменети се 1000 дозволи, кои се распределуваат на :
- 100 дозволи за упатени работници, кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и условите на пазарот на трудот;
- 150 работни дозволи за странци со специфични занимања и знаења, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија и
- 750 дозволи за други нови вработувања.
(3) Квотата на дозволи од став 2 алинеја 3 на овој
член, дозволи за други нови вработувања се распределува на:
- 300 дозволи за вработување на странци со петти
или повисок степен на образование и
- 450 дозволи за вработување од втор до четврти степен на образование.

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 4
(1) Министерството ја следи искористеноста на квотите на дозволи од член 2 од оваа одлука и состојбата
на пазарот на трудот.
(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на
Министерството презема мерки согласно член 5 став
(6) од Законот за вработување и работа на странци.
Член 5
Работните дозволи и мислења за исполнетост на условите за издавање на дозволи за привремен престој на
странец заради работа кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од
член 2 став (1) од оваа одлука.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5505/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапува без надомест Еуродизел БС - 168.036,00 литри на Град Скопје.
Еуродизелот БС од ставот 1 на овој член се отстапува на Градот Скопје за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за организирање на превоз по
повод одбележувањето на празникот 2-ри Август.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати паѓаат на товар на Јавно сообрaќајно
претпријатие Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5688/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3295.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („ Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА
„БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА” ВО
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
приватна установа за деца-детска градинка ,,БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“ во Скопје, со седиште
на ул. ,,Васил Ѓоргов“ бр.36.
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Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз
основа на поднесеното барање од основачот Севдалина
Харрис, со живеалиште на ул. ,,Рафаел Батино” бр.86
во Скопје.

Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на
англиски јазик, согласно Законот за заштита на децата.

Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни,
културно-забавни активности, мерки и активности за
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст
од една до шест години, односно до вклучување во основното образование, како и престој и исхрана и за деца над шест години, односно од поаѓање во основно
училиште, до десет години возраст, согласно Законот
за заштита на децата.

Член 10
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението
за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 4
Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните
стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на ул. ,,Васил Ѓоргов“
бр.36 во Скопје, со површина од 438м2 и дворно место
од околу 100м2.
Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 45 деца, организирани во
пет згрижувачко воспитни групи, согласно Законот за
заштита на децата.
Член 8
Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 11
Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува
основачот.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5963/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

3296.
По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување и
дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно
со регулативите на Европската комисија, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр.
133/2016, направена е техничка грешка, поради што се
дава
ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА
ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ
НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
Составен дел на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија, објавена во „Службен
весник на Република Македонија“ бр. 133/2016 е следниов прилог.
Бр. 42-4714/2
20 јули 2016 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

21 јули 2016
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

3297.
Врз основа на член 394 алинеја 15 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15 и
55/16) министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ
НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ ВО АВТОШКОЛА
Член 1
Со овој правилник се пропишува минималната цена
за оспособување на кандидати за возачи во автошкола.
Член 2
Минималната цена за оспособување на кандидати
за возачи во автошкола се состои од минимална цена
на наставен час во автошкола за наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и за наставна програма управување со возило (практичен дел).
Член 3
(1) Минималната цена за наставен час во автошкола
за наставна програма сообраќајни правила и прописи
(теоретски дел) изнесува 150,00 денари и во неа се
пресметани минималните елементи на вредност на наставниот час за сите категории на возила, и тоа:
- трошоци за вработените во автошколата (наставен
час/денари);
-трошоци за амортизација или закуп на работни
простории (наставен час/денари) и
- тековни трошоци (наставен час/денари).
(2) Трошоците за вработените од став (1) алинеја 1
на овој член го вклучуваат износот на бруто плата за
стручниот кадар (стручен раководител и предавач).
(3) Трошоците за амортизација или закуп на работни простории од став (1) алинеја 2 на овој член ги вклучуваат трошоците за просторот (училница, простор за
прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот
раководител на автошколата).
(4) Тековните трошоци од став (1) алинеја 3 на овој
член ги вклучуваат трошоците за амортизација на наставната опрема (наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставата), осигурување на просторот и опремата, сервис и поправка, набавка на литература и наставен материјал, трошоци за
видео надзор, трошоци за телефон, поштенски трошоци, платен промет, административно-сметководствени трошоци, средства за развој, промоции, репрезентации и останати трошоци.
Член 4
(1) Минималната цена за наставен час во автошкола
за наставна програма управување со возило (практичен
дел) во која се пресметани минималните елементи на
вредноста на наставниот час, за поодделни категории
на возила изнесува:
- Ф категорија 407,00 денари;
- А1 категорија 400,00 денари;
- А2 категорија 450,00 денари;
- А категорија 500,00 денари;
- Б категорија 370,00 денари;
- БЕ категорија 390,00 денари;
- Ц1 категорија 900,00 денари;
- Ц1Е категорија 1600,00 денари;
- Ц категорија 1000,00 денари;
- ЦЕ категорија 1800,00 денари;
- Д1 категорија 1300,00 денари;
- Д1Е категорија 1600,00 денари;
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- Д категорија 1500,00 денари;
- ДЕ категорија 1800,00 денари.
(2) Минималните елементи на вредноста на наставниот час од став (1) на овој член се:
- трошоци за вработените во автошколата (наставен
час/денари);
- трошоци за возила (наставен час/денари) и
- тековни трошоци (наставен час/денари).
(3) Трошоците за вработените во автошколата од
став (2) алинеја 1 на овој член вклучуваат износ на бруто
плата за стручниот кадар (возач инструктор, предавач доколку врши оспособување на кандидати за возачи).
(4) Трошоците за возила (сопствени или под закуп)
од став (2) алинеја 2 на овој член ги вклучуваат трошоците за амортизација, регистрација, осигурување, одржување, гориво и закуп.
(5) Тековни трошоци од став (2) алинеја 3 на овој
член ги вклучуваат материјалните трошоци, трошоци
за користење на сообраќаен автодром (полигон), трошоци за платен промет, набавка на наставни помагала, набавка на литература и наставен материјал, трошоци за
видео-аудио надзор, трошоци за телефон, административно-сметководствени трошоци, трошоци за пробни
таблици, средства за развој, промоции, репрезентации
и останати трошоци.
Член 5
Минималната цена за оспособување на кандидат за
возач за наставната програма сообраќајни правила и
прописи (теоретски дел) и наставната програма управување со возило (практичен дел) во автошколата согласно минималните пресметани елементи на вредност, за
одредени категории на возила се определува на следниот начин:
- Ф категорија 12 наставни часа x 150,00 денари +
12 наставни часа x 407,00 = 6.684,00 денари;
- Г категорија 12 наставни часа x 150,00 денари =
1.800,00 денари;
- АМ категорија 12 наставни часа x 150,00 денари
= 1.800,00 денари;
- А1 категорија 16 наставни часа x 150,00 денари +
16 наставни часа x 400,00 денари = 8.800,00 денари;
- А2 категорија 16 наставни часа x 150,00 денари +
16 наставни часа x 450,00 денари =9.600,00 денари;
- А категорија 16 наставни часа x 150,00 денари +
16 наставни часа x 500,00 денари =10.400,00 денари;
- Б категорија 20 наставни часа x 150,00 денари + 36
наставни часа x 370,00 денари =16.320,00 денари;
- БЕ категорија 4 наставни часа x 150,00 денари + 8
наставни часа x 390,00 денари =3.720,00 денари;
- Ц1 категорија 10 наставни часа x 150,00 денари +
20 наставни часа x 900,00 денари =19.500,00 денари;
- Ц1Е категорија 4 наставен час x 150,00 денари + 8
наставни часа x 1600,00 денари =13.400,00 денари;
- Ц категорија 10 наставни часа x 150,00 денари +
20 наставни часа x 1000,00 денари =21.500,00 денари;
- ЦЕ категорија 4 наставни часа x 150,00 денари + 8
наставни часа x 1800,00 денари =15.000,00 денари;
- Д1 категорија 10 наставни часа x 150,00 денари +
10 наставни часа x 1300,00 денари =14.500,00 денари;
- Д1Е категорија 4 наставни часа x 150,00 денари +
8 наставни часа x 1600,00 денари =13.400,00 денари;
- Д категорија 10 наставни часа x 150,00 денари +
16 наставни часа x 1500,00 денари = 25.500,00 денари;
- ДЕ категорија 4 наставни часа x 150,00 денари + 8
наставни часа x 1800,00 денари =15.000,00 денари.
Член 6
Во цената за оспособување на кандидати за возачи
по теоретски и практичен дел од наставната програма,
вклучена е и цената на пробниот тест и издавањето на
сите потврди во врска со наведената обука.
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Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 1311-44033/1
18 јули 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

3298.
Врз основа на член 68 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 99/16),
министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија” бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16 и
99/16), во членот 40, по ставот (4) се додава нов став
(5) кој гласи:
(5) Во случаите кога диспозицијата на површината
за градење е утврдена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација како слободностоечка градба со четири фасади за две соседни градежни
парцели со иста намена и тоа само за намена производство, дистрибуција и сервиси, може со архитектонско
урбанистички проект да се предвиди калканско спојување на соседни градби.
Ставот (5) станува став (6).
Член 2
Во членот 59, во ставот (1), точка 1 А - ДОМУВАЊЕ,
потточката А3 - Групно домување се менува и гласи:
„А3 – Групно домување
Потребниот број паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена и програмските барања“.
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
“(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај кога во градежните парцели не може да се исполнат
условите за потребниот број на паркинг места за градба
со две или повеќе намени поради изградба на подземна
сообраќајна инфраструктура, потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во
зависност од специфичните потреби и услови, но не помалку од 60% од минималниот број на паркинг места
за планираните намени на земјиштето и градбите од
став (1) на овој член.“
Член 3
Во членот 63, во ставот (1), по зборовите „експресен пат“ запирката се заменува со сврзникот „или“, а
зборовите „или регионален“ се бришат.
По ставот (14), се додава нов став (15) кој гласи:
„(15) По исклучок од ставовите (3) и (4) на овој
член, пристапот се планира од примарната улична мрежа во случаите кога:
- магистралната улица низ населено место-село и собирната улица минуваат низ подрачје со градби кои со
претходен општ акт, урбанистичка документација за населено место, урбанистички план или урбанистичко-планска документација имале стекнат пристап од магистралната улица низ населено место-село или собирната улица,

- магистралната улица низ населено место-село и собирната улица минуваат покрај бесправно изградените
објекти за кои е донесено решение за утврдување на
правен статус за кои не е обезбеден пристап од секундарна мрежа,
- магистралната улица низ населено место-село и собирната улица која не била претходно категоризирана со
донесен општ акт, урбанистичка документација за населено место, урбанистички план или урбанистичко-планска документација и не постои можност да се планира
пристап од секундарна сообраќајна мрежа или
- диспозицијата на теренот не дозволува да се планира пристап од секундарна сообраќајна мрежа.“
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-9774
18 јули 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3299.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ број 70/1992), на седницата одржана на 29
јуни 2016 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВААТ член 104 став 2, во делот:
„(маж), односно до 65 години возраст (жена)“ и став 4,
во делот: „(маж), односно најмногу до 65 години возраст
(жена)“ од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008,
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010,
47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013,
187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015 и 72/2015).
2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението
У.бр.114/2014 од 1 април 2015 година за запирање на
извршувањето на поединечните акти или дејствија преземени врз основа на одредбите од Законот означени
во точката 1 од оваа одлука.
3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
4. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на „Сојуз-Национален совет за родова рамноправност“ и „Македонско женско лоби“, двете здруженија од Скопје, шест професори од Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ од Скопје: Елена Градишки-Лазаревска, Лилјана Хаџи-Пецова, Костандина Корнети-Пекевска, Биљана Сидовска-Ивановска, Снежана Ефремова
Аарон и Миљана Стојановиќ-Толоска и група вработени во Високата медицинска школа од Битола, со Решение У.бр.114/2014 од 1 април 2015 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од оваа одлука. Истовремено, Судот го запре извршувањето на поединечните
акти или дејствија преземени врз основа на означените
законски одредби.
5. Судот на седницата утврди дека членот 104 од Законот е сместен во Глава VII посветена на „Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на
работникот и работодавачот“, Поддел-„Прекин на договорот за работа поради возраст на работникот“.

21 јули 2016

Во член 104 став 1 од Законот се определува дека
„Работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж.“
Според член 104 став 2 од Законот, чиј дел се оспорува, „Работникот со писмена изјава до работодавачот
може да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно
до 65 години возраст (жена), доколку со закон поинаку
не е утврдено.“
Во став 3 од истиот член на Законот се утврдува дека „Писмената изјава од ставот 2 на овој член, работникот ја дава најдоцна до 31 август во тековната година
за продолжување на договорот за вработување од ставот 1 на овој член, а за секое натамошно продолжување
на договорот за вработување од ставот 2 на овој член
изјавата ја дава еднаш годишно а најдоцна до 31 август
во тековната година за продолжување на договорот за
вработување за наредната година.“
Според член 104 став 4 од Законот, чиј дел исто така се оспорува, „Работодавачот е должен по дадената
изјава од ставот 2 на овој член да го продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст
(маж), односно најмногу до 65 години возраст (жена).“
6. Според член 9 од Уставот, „граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба“. „Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви“ (став 2).
Според член 32 од Уставот, „секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена
невработеност“ (став 1). „Секому, под еднакви услови, му
е достапно секое работно место“ (став 2). „Остварувањето
на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективен договор“ (став 5).
Од изнесените уставни одредби, покрај другото,
произлегува дека секој има право на работа, слободен
избор на вработување, секое работно место е достапно
секому под еднакви услови, и правата на вработените и
нивната положба се уредуваат со закон и со колективен
договор, при што граѓаните на Република Македонија
се меѓусебно еднакви независно од, меѓу другото, полот, како и граѓаните се еднакви пред Уставот и законите. Со други зборови, уставна обврска на законодавецот е при уредувањето на прашањата во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавачот од работниот однос, вклучително и продолжувањето на договорот за вработување
а со тоа и продолжување на работниот однос, граѓаните да ги става во еднаква правна положба по наведените основи, па и по основ на пол.
Во конкретниот случај, Судот оцени дека оспорените делови од член 104 ставовите 2 и 4 на Законот определуваат работникот маж да може да побара од работодавачот продолжување на договорот за вработување до
67 години возраст, а работничката жена да може да побара продолжување на таквиот договор до 65 години
возраст, при што работодавачот е должен да го продолжи договорот за вработување до периодот што го бара
работникот маж или работничката жена, без можност
да излезе надвор од утврдената законска рамка.
Според тоа, таквите законски одредби се задолжителни и наметнуваат престанок на работниот однос на
работничката жена под поинакви услови од работникот
маж, односно на неа и престанува работниот однос и
правото на работа со навршени 65 години живот а на
мажот со навршени 67 години живот.
Тргнувајќи од изнесеното, Судот оцени дека оспорените законски одредби не се во согласност со уставно
утврденото начело на еднаквост на граѓаните по основ
на полот определено во член 9 од Уставот.

Бр. 134 - Стр. 15

Судот смета дека е друго прашање правото на осигуреникот жена да стекнува старосна пензија порано од
осигуреникот маж, доколку тоа го избере самата, со оглед дека тоа право има оправдување во принципот на
афирмативна акција, односно принципот на позитивна
дискриминација на жената. Но, тоа право на жената во
сферата на пензиското и инвалидското осигурување не
може по автоматизам да се применува и во други
сфери, особено не ако тоа води кон ограничување на
правата по основ на пол. Во конкретниот случај, Судот
оцени дека продолжувањето на договорот за вработување всушност значи продолжување на работниот однос
односно остварување на правото на работа кое се разликува од остварувањето на правото на старосна пензија.
7. Со оглед дека ги укина означените законски одредби, Судот оцени дека се исполнети условите, определени во член 27 став 1 од Деловникот на Уставниот
суд, за ставање надвор од сила на Решението У.бр.
114/2014 од 1 април 2015 година со кое беше запрено
извршувањето на поединечните акти или дејствија преземени врз основа на означените законски одредби, поради што Судот одлучи како во точката 2 од оваа одлука.
8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1 и 2 од оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева
и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.
У бр.114/2014
29 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

3300.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ
ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО
МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО
ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо,
производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
163/15, 14/16 и 129/16), во членот 1 став 2 по алинејата
1 се додаваат четири нови алинеи 2, 3, 4 и 5 кои гласат:
“- Пиериа,
- Флорина,
- Касториа,
- Козани,“.
Член 2
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Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-177/8
15 јули 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

3301.
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ
ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА,
ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ,
МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА,
КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ
ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/16 и 113/16), во членот 1 став
(2) по алинејата 1 се додаваат пет нови алинеи 2, 3, 4, 5
и 6 кои гласат:
“ - Габрово,
- Пазарџик,
- Софија,
- Монтана,
- Велико Трново,“.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2961/7
13 јули 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

3302.
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 ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДСКО
МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА
Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и
преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република
Македонија заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease).
Забраната од став 1 на овој член се однесува на
пратки кои потекнуваат од регионот Дибер во Република Албанија.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-4012/1
15 јули 2016 година
Скопје
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