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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
467. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА 

 
I 

Г-дин Јон Ивановски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Португалската Република, со седиште во Париз.  
 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Указ број 84                                                  Претседател 

17 февруари 2011 година                            на Република Македонија, 
        Скопје                                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
468. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-
вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на државните правобранители во Др-
жавното правобранителство на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2008), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 февруари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ,  
ГОСТИВАР, ГЕВГЕЛИЈА,  КИЧЕВО И СТРУГА 

 
1. Се огласува именување државни правобранители 

во Државното правобранителство на Република Маке-
донија за подрачјата: 

Скопје-2 (двајца) државни правобранители 
Гостивар-1 државен правобранител 
Гевгелија-1 државен правобранител 
Кичево-1 државен правобранител и 
Струга-1 државен правобранител. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата) и доказ за поднесена изјава до Комиси-
јата за верификација на фактите за исполнување на ус-
ловите за вршење на јавна функција согласно со Зако-
нот за определување дополнителен услов за вршење на 
јавна функција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 14/2008 и 64/2009). 

Пријавите со потребните документи во оригинал 
или копија заверена на нотар, да ги поднесат до Влада-
та на Република Македонија, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ и во дневниот печат.  

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Вечер“ и „Лајм“. 

 
   Бр.22-917/1                     Заменик на претседателот 

9 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
469. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Дирекци-

јата за заштита на личните податоци му престанува ко-
ристењето на следната движна ствар: 

- Моторно патничко возило, марка Јагуар, тип HL6, 
број на шасија SAJJFALG4AJ684154, број на мотор 
9BPMNA114675, година на производство 1993 година, 
сила на мотор 146 KW, работна зафатнина на мотор во 
3239cm3 , места за седење 5, боја на возило црна, со ре-
гистарски таблици број SK -921- SZ. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надоместок на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните 
податоци склучува договор со директорот на Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија за уредување на правата и обврските за 
движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
   Бр.51-168/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
470. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и  располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на  Република Македо-
нија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република  
Македонија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД 

НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член  1 
Во Одлуката за пренесување на право на користење 

на дел од недвижен имот бр. 23-4489/1 од 13 октомври 
2003 година и бр. 23-5889/1 од 12 јануари 2004 година 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2003 и 2/2004) членот 1 се менува и гласи: 

„Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 
претпријатие „Македонска радио-телевизија“ – Скопје 
му престанува користењето на дел од недвижна ствар-
објект лоциран на КП бр. 12231, КО Центар 1, евиден-
тиран на имотен лист бр. 9157, сопственост на Репуб-
лика Македонија и тоа: 

- кула бр. 3, приземје со површина од 1099,56 м2, 
- кула бр. 3, кат 4 со површина од 1272 м2, 
- кула бр. 3, кат 5 со површина од 1290 м2, 
- кула бр. 3, кат 8 со површина од 1300 м2 и  
- кула бр. 3, кат 9 со површина од 1465 м2. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија“. 

 
   Бр.51-277/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
471. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 
за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 
48/10), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на Македонски железници АД-Скопје, на 
седницата одржана на  8.2.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕ-
ВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИ-
НАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2010 ГОДИНА НА 
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука за  овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка и на финансиските извештаи за 2010 
година на Македонски железници Транспорт АД – 
Скопје, се назначува Друштвото за ревивизија Грант 
Торнтон ДОО - Скопје. 

 
Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

 
   Бр.51-294/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
472. 

Врз основа на член 169, став 2 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување, („Службен весник 
на Република Македонија” бр.80/1993, 3/1994, 14/1995, 
71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 
161/2008, 81/2009, 156/2009. 83/2010 и 156/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.2.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИ-
СКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија бр.02-9233/1 од 28.12.2010 година, донесе-
на од Управниот одбор на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија на седницата, 
одржана на 28.12.2010 година. 

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

 
   Бр.51-328/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
473. 

Врз основа на член  54 став 2 и член 54-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ОПШТА 

БОЛНИЦА - КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- дигитален РТГ апарат.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Општа бол-
ница - Куманово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Општа болница - Куманово, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/11                     Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
474. 

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ОПШТА 

БОЛНИЦА - КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- класичен РТГ апарат со Bucky.  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Општа бол-
ница - Кочани. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Општа болница - Кочани, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/12                    Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
475. 

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ ОПШТА 

БОЛНИЦА - КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- класичен РТГ апарат со Bucky.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Општа бол-
ница - Кавадарци. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/13                     Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година        на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

476. 
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ ОПШТА 

БОЛНИЦА - ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- класичен РТГ апарат со Bucky.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Општа бол-
ница - Гостивар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/14                    Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
477. 

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ОПШТА 

БОЛНИЦА - ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- класичен РТГ апарат со Bucky.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Општа бол-
ница - Гевгелија. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Општа болница - Гевгелија, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 51-398/15                    Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
478. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА 

БОЛНИЦА - ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- дигитален РТГ апарат и  
- РТГ апарат за трауматологија.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Клиничка 
болница - Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/16                     Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
479. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА 

БОЛНИЦА - ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- дигитален РТГ апарат и  
- РТГ апарат за трауматологија.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Клиничка 
болница - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Клиничка болница - Штип, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/17                     Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
480. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-a од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА 

БОЛНИЦА - БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- дигитален РТГ апарат и  
- РТГ апарат за трауматологија.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Клиничка 
болница - Битола. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Клиничка болница - Битола, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/18                     Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 



18 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 20 - Стр. 7 

481. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ 
ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА 

 - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

- Класичен РТГ апарат со Bucky.  
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Институт за 
белодробни заболувања кај децата - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај 
децата - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврски-
те за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-398/19                     Претседател на Владата 

8 февруари 2011 година       на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
482. 

Врз основа на член 16, став 2 и член 20, став 1  од 
Законот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  НА  

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето  на 
недвижните ствари и тоа: 

- Објект (зграда) бр.1, со вкупна површина од 80 
м2, лоцирано на Катастарска парцела бр. 5077, Ката-
старска општина Панчарево, евидентирано во Имотен 
лист бр. 441, сопственост на Република Македонија; 

- 10 кв воздушен далновод изработен од алумини-
умски челик (3х35mm), со вкупна должина од 16.824м 
и истиот е поставен на вкупно 259 дрвени столбови. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на времено  користење без надомест на општина 
Пехчево  за период од 30 години. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и општина Пехчево во рок од 30 дена од денот 
на влегувањетo во сила на оваа одлука. 

    
Член 4 

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

 
        Бр. 51-451/1                     Заменик на претседателот 
8 февруари 2011 година         на Владата на Република   

     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
483. 

Врз основа на член 20 став 1  од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА  КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

 Со оваа одлука на Министерството за одбрана 
му престанува користењето на недвижна ствар и тоа: 

- земјиште со вкупна површина од 985 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр. 178/3, Катастарска 
општина Дрен, евидентиранo во Имотен лист бр.217,  
викано место Кочани, сопственост на Република Ма-
кедонија.  

              
Член 2 

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

 
   Бр.51-453/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
484. 

Врз основа на член 20  став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8.2.2011 годи-
на, донесе  



Стр. 8 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 февруари 2011 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Фондот на пензиското и инва-

лидското осигурување на Македонија му престанува 
користењето на недвижната ствар – 4/10 идеален дел 
на недвижна ствар – хотел Вила Зора – Велес кој се на-
оѓа на ул. „Димитар Влахов“ бб евидентиран на КП 
број 2831, запишан во имотен лист број 25827 за КО 
Велес, сопственост на Република Македонија. 

      
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
користење на Министерството за образование и наука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија и 
Министерството за образование и наука во рок од 15 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
   Бр.51-527/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
485. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ  

НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 31.164 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви без надо-
мест на Водостопанство Скопско поле – Скопје. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
   Бр.51-843/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

486. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 
97/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25.1.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВ-
НИКОТ ЗА ЗАСТРЕЛ, КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ 
И НЕГОВИ ДЕЛОВИ И УСЛУГИ ВО ЛОВИШТАТА 

НА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ-СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за изменување и дополнување на Ценовникот за за-
стрел, користење на дивечот и негови делови и услуги 
во ловиштата НА ЈП Македонски шуми-Скопје бр.02-
1715/6 од 6.9.2010 година, донесен од Управниот одбор 
на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на  
6.9.2010 година. 

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

 
    Бр. 51-6277/1-10                 Заменик на претседателот 
25 јануари 2011 година          на Владата на Република   

     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
487. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 
за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10 и 
47/10), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 
14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, ФИ-
НАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕ-
ШТАЈ ЗА РАБОТА НА АД "МАКЕДОНСКА ИНФОР-
МАТИВНА АГЕНЦИЈА" -СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, 

Финансискиот извештај и Годишниот извештај за рабо-
та на АД „Македонска информативна агенција“ Скопје,  
во државна сопственост  за 2009 година, бр.02/161, 
02/161/1 и 02-161-2 од 8.4.2010 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова акционерско друштво, на сед-
ницата, одржана на 8.4.2010 година.  

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

 
   Бр.51-6873/1                   Заменик на претседателот 

14 декември 2011 година       на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му 
престанува користењето на движните ствари учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од 
областа на земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа: 

488. 
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образова-

ние и наука, без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со министерот за образование 

и наука со кој ќе се уредат  правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
    Бр.51-446/1                                                                                                                  Заменик на претседателoт 

8 февруари 2011 година                                                                                                        на Владата на Република   
     Скопје                                                                                                                                   Македонија, 
                                                                                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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489. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 февруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТП-
РИЈАТИЕ  ЗА   СТОПАНИСУВАЊЕ  СО  ШУМИ  

„МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Ма-
кедонски шуми“ - Скопје, поради истек на мандатот за 
кој се именувани, се разрешуваат: 

- Горан Анастасовски, 
- Живко Давчев, 
- Данчо Јаневски, 
- Боби Величковски, 
- Драги Црнгаров, 
- Константин Бахчеванџиев, 
- Бранко Скендерски, 
- Јосиф Димески. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со шуми „Македонски шу-
ми“ - Скопје, се именуваат: 

- Горан Анастасовски, 
- Живко Давчев, 
- Данчо Јаневски, 
- Боби Величковски, 
- Драги Црнгаров, 
- Константин Бахчеванџиев, 
- Бранко Скендерски, 
- Јосиф Димески. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр.22-489/2                     Заменик на претседателот 

9 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
490. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010) и член 
263 и 265 од Законот за водите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009 и 
83/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 февруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИ 

 
1. На Шериф Кадриоски му се утврдува престанок 

на функцијата директор на Фондот за води, поради за-
конски престанок на органот, заклучно со 31 декември 
2010 година. 

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

 
   Бр.22-881/1                     Заменик на претседателот 

8 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

491. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за Филм-

скиот фонд на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 70/2006 и 92/2008), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 февруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  

НУ ФИЛМСКИ ФОНД НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Националната установа Филмски фонд 
на Република Македонија, поради истек на времето за 
кое се именувани, се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Дејан Димески, 
б) членовите: 
- Столе Попов, 
- Мигена Горенца. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Националната установа Филмски фонд на Република 
Македонија, се именуваат: 

а) за претседател 
- Апостол Трпески, од Факултетот за драмски умет-

ности-Скопје 
б) за членови: 
- Дејан Димески, снимател 
- Мигена Горенца, новинар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр.22-918/1                     Заменик на претседателот 

9 февруари 2011 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
492. 

Врз основа на член 17 од Законот за Македонската 
банка за поддршка на развојот („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 февруа-
ри 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА  

НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Надзорниот одбор на Македонска-

та банка за поддршка на развојот АД Скопје, се имену-
ваат: 

- Игор Димитров 
- Оливер Костуранов 
- Ромела Поповиќ - Трајкова 
- Марина Блажековиќ 
- Армир Садики. 
2. Со именувањето на членовите на Надзорниот 

одбор на Македонската банка за поддршка на развојот 
АД Скопје, им престанува мандатот на досегашните 
членови. 

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

   Бр.22-1025/2                    Заменик на претседателот 
15 февруари 2011 година        на Владата на Република   

     Скопје                                      Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
493. 

Врз основа на член 77 став (8) од Законот за извр-
шување на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 2/06 и 57/10), министерот за правда, 
донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНО - ИНСТ-
РУКТОРСКИ НАДЗОР ВРЗ РАБОТАТА НА КАЗНЕ-
НО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ  

УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на стручно-инструкторски надзор врз работата на 
казнено-поправните и воспитно-поправните установи 
(во натамошниот текст: установите). 

 
Член 2 

Стручно-инструкторски надзор врз работата на 
установите се врши од страна на Управата за извршу-
вање на санкциите преку инспектори за извршување на 
санкциите (во натамошниот текст: инспектори). 

 
Член 3 

Стручно-инструкторскиот надзор се врши со непо-
среден увид во работењето на установите. 

 
Член 4 

Редовниот надзор се врши во работно време и со 
претходно известување на установата. 

 
Член 5 

Редовниот надзор се врши според полугодишен 
оперативен план за спроведување на надзорот, кој се 
донесува од страна на директорот на Управата за извр-
шување на санкциите. 

  
Член 6 

Записникот за извршениот надзор содржи: 
- видот на надзорот кој се врши; 
- установата во која се врши надзорот; 
- ден и час на вршење на надзорот; 
- име и презиме на инспекторот кој го врши надзо-

рот; 
- наоди од утврдената состојба; 
- укажувања и препораки за надминување на евен-

туално утврдени повреди и недостатоци и 
- потпис на инспекторот за извршување на санкциите. 
 

Член 7 
Ако надзорот се спроведува од повеќе инспектори 

се составува еден записник, кој го потпишуваат сите 
инспектори кои биле вклучени во спроведување на 
надзорот. 

Примерок од записникот се доставува до директо-
рот на Управата за извршување на санкциите, устано-
вата каде што е извршен надзорот, како и до судот над-
лежен за извршување на санкциите. 

 
Член 8 

Контролен надзор може да се врши во делот на ра-
ботењето на установата за кој од страна на директорот 
на Управата за извршување на санкциите е донесена 
наредба за отстранување на утврдените неправилности.  

Член 9 
Вонреден надзор врз работата на установите може 

да се врши по добиени сознанија за нестручно и несо-
весно работење на установите преку претставки на осу-
дени лица, вработени лица во казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи или од други физички и 
правни лица, како и по иницијатива на надлежни орга-
ни и други институции. 

 
Член 10 

Контролниот и вонредниот надзор се вршат без 
претходно известување на установата и може да се вр-
шат и надвор од работното време. 

За извршениот контролен или вонреден надзор, 
инспекторот составува записник согласно член 6 од 
овој правилник. 

 
Член 11 

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

 
   Бр.07-696/1                                                                

10 февруари 2011 година            Министер за правда, 
      Скопје                            Михајло Маневски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

494. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 24/06), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МЕРИЛАТА ЗА КВАЛИТАТИВНА 
И КВАНТИТАТИВНА ПРОЦЕНА НА СУРОВИОТ  

ТУТУН ВО ЛИСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за мерилата за квалитативна и 

квантитативна процена на суровиот тутун во лист 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/07 
и 144/10) во член 11 став 2 по зборот „проценуваат“ се 
додаваат зборовите: „и откупуваат“. 

  
Член 2 

Прилог бр.1 и Прилог бр.2 се заменуваат со нов 
Прилог бр.1 и Прилог бр.2 кои се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

 
          Бр. 08-791/3                                                      
10 февруари 2011 година                   Министер, 
            Скопје                           Љупчо Димовски, с.р.         
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
495. 

Врз  основа на член 94 став (4) од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, 
КАКО И ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ 
ДО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистарот на воздухопло-
ви, како и податоците што се доставуваат до Централ-
ниот регистар на Република Македонија.  

 
Член 2 

Во регистарот на воздухоплови се впишуваат сите 
воздухоплови во согласност со ICAO стандарди. 

 
Член 3 

Регистарот на воздухоплови се состои од главна 
книга, збирка на исправи и помошни именици.  

 
Член 4 

(1) Главната книга се состои од една или повеќе 
книги со формат А4 кои се означуваат со редни броеви.  

(2) Секоја од книгите од став (1) на овој член содр-
жи одреден број на влошки кои се означуваат со редни 
броеви.  

(3) Влошките на главната книга се состојат од упи-
сен, сопственички и товарен лист.  

(4) Секој воздухоплов се запишува во посебна вло-
шка. 

(5) Формата и содржината на главната книга е даде-
на во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.         
  

Член 5 
(1) Упис на воздухоплов во уписниот и сопственич-

киот лист на регистарот на воздухоплови се врши врз 
основа на решение за упис донесено од директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство согласно Зако-
нот за воздухопловство.  

(2)  Во уписниот лист на влошката на главната кни-
га се запишуваат податоци за регистарската ознака, 
уверенијата за тип и други податоци за воздухопловот.  

(3) Во сопственичкиот лист на влошката на главна-
та книга се запишуваат податоци за сопственикот 
и/или корисникот на воздухопловот, податоци за начи-
нот на стекнување на сопственоста односно правото на 
располагање на воздухопловот.   

(4) Упис на права врз воздухоплов во товарниот 
лист на регистарот на воздухоплови се врши врз осно-
ва на доказ за  постоење на заложно право.  

(5) Во товарниот лист на влошката на главната кни-
га се запишуваат податоци за видот на заложното пра-
во, заложниот должник и доверител, износот на зало-
гот, податоци за упис и бришење на залог и забелешки 
предвидени со Законот за облигационите и стварно-
правните односи во воздушниот сообраќај.  

 
Член 6 

(1) Збирката на исправи ги содржи документите и 
исправите врз основа на кои е извршен уписот на воз-
духопловот во уписниот, товарниот и сопственичкиот 
лист, решенијата кои ги донесува директорот на Аген-
цијата за цивилно воздухопловство и други документи 
кои се однесуваат на упис односно бришење на возду-
хопловот од регистарот на воздухоплови.  

(2) Формата и содржината на збирката за исправи е 
дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 7 

Покрај главната книга и збирката на исправи од 
член 3 на овој правилник, се водат и следните помош-
ни именици:  

1. именик на воздухоплови кои се впишани во реги-
старот на воздухоплови, даден во Прилог 3 кој е соста-
вен дел на овој правилник; 

2. именик на воздухоплови кои се избришани од ре-
гистарот на воздухоплови, даден во Прилог 4 кој е со-
ставен дел на овој правилник и  

3. именик на сопственици/корисници на воздухоп-
лови во кој се запишуваат физичките и правните лица 
кои имаат право на располагање или користење на воз-
духопловот, даден во Прилог 5 кој е составен дел на 
овој правилник. 

   
Член 8 

Податоците од главната книга се доставуваат до 
Централниот регистар на Република Македонија.  

 
Член 9 

За податоците од регистарот на воздухоплови Аген-
цијата за цивилно воздухопловство води евиденција и 
по електронски пат и истите ги внесува во електрон-
ската база на ICAO, на начин и во постапка утврдени 
со правилата на ICAO за обезбедување на важечки по-
датоци за воздухопловите регистрирани во земја пот-
писничка, врз основа на член 21 од Конвенцијата за ме-
ѓународно цивилно воздухопловство.  

 
Член 10 

Со влегување во сила на овој правилник престанува да 
важи Правилникот за содржината на главната книга на ре-
гистарот на воздухоплови на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/94).  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2011 година.    

 
   Бр. 03-146/2                       

15 февруари 2011 година                       Директор, 
      Скопје                             д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
496. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 
со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И 
ДИВИ ЧАПУНКАРИ, МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕ-
СО, МЛЕКО, КОЛОСТРУМ, ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕ-
КО И КОЛОСТРУМ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕ-
МЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, КО-
ЖИ И КРЗНА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ 
И ОТПАДОЦИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУН-
КАРИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

 
Член 1 

Живи животни 
 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на живи жи-
вотни од видовите говеда, овци, кози и свињи, како и 
другите чапункари, кои потекнуваат од регионот Бур-
гас и од регионите Јамбол, Сливен, Шумен и Варна. 

(2) Живите животни од видот говеда, овци, кози и 
свињи, кои потекнуваат од другите области, освен од 
наведените во ставот (1) на овој член, треба да бидат 
пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат сог-
ласно Правилникот за начинот и постапката за увоз и 
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10 и 144/10) 
(во понатамошниот текст: Правилникот за увоз и тран-
зит), за соодветниот вид на животно. Кон ветеринарно-
здравствениот сертификат се приложува и потврда из-
дадена од локалниот надлежен ветеринарен орган на 
Република Бугарија, напишана најмалку на англиски и 
македонски јазик, која го содржи следниов текст: 

„Животни, кои се во согласност со Одлуката на Ко-
мисијата бр. 2011/44/ЕУ од 19 јануари 2011 година за 
привремени заштитни мерки против Лигавка и шап во 
Бугарија”. 

(3) Чапункарите, освен од видовите од ставот (2) на 
овој член, кои потекнуваат од другите области, освен 
од наведените во ставот (1) на овој член,треба да бидат 
пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат сог-
ласно Правилникот за увоз и транзит, за соодветниот 

вид на животно. Кон ветеринарно-здравствениот серти-
фикат се приложува и потврда издадена од локалниот 
надлежен ветеринарен орган на Република Бугарија, 
напишана најмалку на англиски и македонски јазик, 
која го содржи следниов текст: 

„Живи чапункари, кои се во согласност со Одлука-
та на Комисијата бр. 2011/44/ЕУ од 19 јануари 2011 го-
дина за привремени заштитни мерки против Лигавка и 
шап во Бугарија”. 

(4) Животните од ставовите (2) и (3) на овој член, 
може да се внесат во Република Македонија доколку 
локалниот надлежен ветеринарен орган во Република 
Бугарија, три дена пред увозот или транзитот, ги изве-
сти Агенцијата за храна и ветеринарство на Република 
Македонија и официјалниот ветеринар на ветеринарно 
инспекциското место на граничен премин, во случај на 
транзит и официјалниот ветеринар на дестинација во 
Република Македонија, во случај на увоз. 

(5) Официјалниот ветеринар на дестинација во Ре-
публика Македонија, во случај на увоз од Република 
Бугарија на живи животни кои се приемчиви на Лига-
вка и шап, може да  спроведе: 

- изолација и клинички преглед, и 
- каде е потребно, лабораториско испитување со 

цел откривање инфекција со вирусот на Лигавка и шап. 
 

Член 2 
Месо 

 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на свежо ме-
со, мелено месо, механички одвоено месо и подготовки 
од месо (во понатамошниот текст: месо), по потекло од 
говеда, овци, кози, свињи и другите чапункари, кои до-
аѓаат од или се добиени од животни кои потекнуваат 
од регионот Бургас.  

(2) Забраната од став (1) на овој член, не се однесу-
ва на месо кое е означено согласно Правилникот за по-
себните барања за храната од животинско потекло 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
115/08) и: 

1) месото е јасно идентификувано, транспортирано 
и складирано од датумот на производство, одделно од 
месото кое согласно став (1) на овој член, не е погодно 
за испорака надвор од регионот Бургас; 

2) месото:  
- е добиено пред 9 декември 2010 година; или 
- е добиено од животни кои биле одгледувани нај-

малку 90 дена, или од нивното раѓање, доколку се на 
возраст помала од 90 дена, пред датумот на колење и 
кои биле заклани, или во случај на месо добиено од ди-
веч од видови кои се приемчиви на Лигавка и шап, 
убиени надвор од регионот Бургас и од регионите Јам-
бол, Сливен, Шумен и Варна; или 

- ги исполнува условите од точките 3), 4) и 5) на 
овој став; 
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3) за месо од говеда, месо од овци и кози, месо од 
свињи и месо од фармски одгледуван дивеч кој е при-
емчив на Лигавка и шап: 

- животните биле одгледувани најмалку 90 дена 
пред датумот на колење, или од нивното раѓање, до-
колку се на возраст помала од 90 дена, на одгледували-
шта кои се наоѓаат во регионот Бургас со број на си-
стем за нотификација на болести кај животни (АДНС 
број): 0002, каде што немало појава на жариште на Ли-
гавка и шап, во текот на претходните 90 дена пред да-
тумот на колење; 

- во период од 21 ден пред датумот на транспорт до 
кланица, или во случај на фармски одгледуван дивеч 
пред датумот на фармското колење, животните биле 
под надзор на локалниот надлежен ветеринарен орган 
во Република Бугарија на единствено одгледувалиште 
кое се наоѓа во центарот на кругот околу одгледували-
штето со радиус од најмалку десет километри каде што 
немало појава на жариште на Лигавка и шап, во текот 
на претходните 30 дена пред датумот на натовар; 

- ниту едно животно од видовите кои се приемчиви 
на Лигавка и шап не е внесено во одгледувалиштето од 
алинеја два на оваа точка во текот на период од 21 ден 
пред датумот на натовар, или во случај на фармски 
одгледуван дивеч од видовите кои се приемчиви на Ли-
гавка и шап пред датумот на фармското колење, освен 
во случај на свињи кои доаѓаат од снабдувачки одгле-
дувалишта кои се во согласност со условите од алинеја 
два на оваа точка, во кој случај периодот од 21 ден мо-
же да се намали на седум дена; 

- животните, или труповите во случај на фармски 
одгледуван дивеч заклан на фарма, биле транспортира-
ни, под надзор на локалниот надлежен ветеринарен ор-
ган во Република Бугарија, во средства за транспорт 
кои биле исчистени и дезинфицирани пред натоварот, 
од одгледувалиштето во алинеја два од оваа точка до 
назначената кланица; 

- животните биле заклани за помалку од 24 часа по 
времето на пристигнување во кланицата и одделно од 
животните чие месо кое согласно став (1) на овој член, 
не е погодно за испорака надвор од регионот Бургас; 

4) за месо добиено од дивеч од видови кои се при-
емчиви на Лигавка и шап, кој бил убиен во областите 
во кои немало појава на жариште на Лигавка и шап во 
период од најмалку 90 дена пред датумот на колење, на 
оддалеченост од најмалку 20 километри од регионот 
Бургас и АДНС број: 0002; 

5) месото наведено во точките 3) и 4) од овој став, 
треба дополнително да ги исполнува следните услови: 

а) испораката на тоа месо е одобрена од страна на 
централниот надлежен ветеринарен орган на Републи-
ка Бугарија и: 

- животните од алинеја четири на точка 3) од овој 
став, биле транспортирани до објектот без да дојдат во 
контакт со одгледувалишта кои се наоѓаат во регионот 
Бургас и АДНС број: 0002, и  

- објектот не се наоѓа во зона под заштита; 

б) месото е јасно идентификувано, манипулирано, 
складирано и транспортирано одделно од месото кое 
не е погодно за испорака од регионот Бургас;  

в) за време на post-mortem инспекцијата од страна 
на официјалниот ветеринар во објектот на испорака, 
или во случај на фармско колење на фармски одгледу-
ван дивеч од видовите кои се приемчиви на Лигавка и 
шап на одгледувалиштето од алинеја два на точка 3) од 
овој став, или во случај на дивеч од видовите кои се 
приемчиви на Лигавка и шап во објект за ракување на 
дивеч, немало клинички знаци или post-mortem докази 
за Лигавка и шап;  

г) месото останало во објектите или одгледували-
штата од потточка в) на точка 5) од овој став, најмалку 
24 часа по спроведување на post-mortem инспекцијата 
на животните од точките 3) и 4) од овој став;  

д) централните надлежни ветеринарни органи на 
Република Бугарија треба да достават до Агенцијата за 
храна и ветеринарство на Република Македонија, листа 
на објекти и одгледувалишта одобрени согласно точки-
те 3), 4) и 5) од овој став. 

(3) Забраната од став (1) на овој член, не се однесу-
ва на свежо месо добиено во објекти за расекување кои 
се наоѓаат во регионот Бургас, доколку: 

1) во објектот за расекување истиот ден се прерабо-
тува единствено свежото месо опишано во став (2) точ-
ка 2) од овој член. По преработката на секое месо кое 
не е во согласност со овој став, во објектот треба да се 
спроведе чистење и дезинфекција;  

2) месото е означено во согласност со Правилникот 
за посебните барања за храната од животинско потекло;  

3) објектот за расекување работи под строг надзор 
на локалниот надлежен ветеринарен орган на Републи-
ка Бугарија;  

4) свежото месо е јасно идентификувано, транспор-
тирано и складирано одделно од месото кое согласно 
став (1) на овој член, не е погодно за испорака надвор 
од регионот Бургас. 

(4) Централните ветеринарни органи на Република 
Бугарија, треба да достават до Агенцијата за храна и 
ветеринарство на Република Македонија, листа на обје-
кти одобрени согласно став (3) од овој член. 

(6) Месото наменето за испорака од Република Бу-
гарија за Република Македонија, треба да биде придру-
жено со ветеринарно-здравствен сертификат согласно 
Правилникот за увоз и транзит, за соодветниот вид на 
месо. Кон ветеринарно-здравствениот сертификат се 
приложува и потврда издадена од локалниот надлежен 
ветеринарен орган на Република Бугарија, напишана 
најмалку на англиски и македонски јазик, која го содр-
жи следниов текст: 

„Месо, кое е во согласност со Одлуката на Комиси-
јата бр. 2011/44/EУ од 19 јануари 2011 година за одре-
дени привремени мерки за заштита од Лигавка и шап 
во Бугарија”. 
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Член 3 
Производи од месо 

 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на произво-
ди од месо, вклучително и преработени желудници, 
мочни меури и црева од животни од видовите говеда, 
овци, кози, свињи и од другите чапункари (во поната-
мошниот текст: производи од месо), кои доаѓаат од или 
се добиени од месо од животни кои потекнуваат од ре-
гионот Бургас. 

(2) Забраната од став (1) на овој член не се однесува 
на производи од месо, вклучително и преработени же-
лудници, мочни меури и црева кои се означени соглас-
но Правилникот за посебните барања за храната од жи-
вотинско потекло, при што производите од месо: 

1) се јасно идентификувани, транспортирани и 
складирани, од датумот на производство, одделно од 
производите од месо, кои согласно став (1) на овој 
член, не се погодни за испорака надвор од регионот 
Бургас; и 

2) исполнуваат еден од следниве услови: 
а) се добиени од месо од член 2 став (2) точка 2) на 

ова решение; или 
б) биле превземени сите мерки за да се избегне вкр-

стена контаминација и биле подложени на најмалку ед-
на од следниве обработки: 

- топлотна обработка во херметички затворени са-
дови со F0  вредност од 3,00 или повеќе,  

- топлотна обработка на минимална температура од  
70 ºC, при што оваа температура треба да навлезе низ 
целото месо, 

- топлотна обработка на минимална температура од  
80 ºC, при што оваа температура треба да навлезе низ 
целото месо, 

- топлотна обработка во херметички затворени са-
дови на 60 ºC најмалку 4 часа, во кое време температу-
ра во центарот треба да биде најмалку 70 ºC за време-
траење од 30 минути, 

- природно ферментирање и созревање не помалку 
од девет месеци за обескостено месо, при што се доби-
ва AW вредност најмногу до 0,93 или pH вредност не 
поголема од 6,0,  

- обработка од алинеја пет на оваа потточка, а месо-
то може да содржи коски,  или  

- топлотна обработка, при која треба да се достигне 
температура во центарот од најмалку  65 ºC за времен-
ски период со кој треба да се постигне вредност на па-
стеризација (pv) еднаква или поголема од 40. 

(3) Централните ветеринарни органи на Република 
Бугарија, треба да достават до Агенцијата за храна и 
ветеринарство на Република Македонија, листа на обје-
кти одобрени согласно став (2) од овој член. 

(4) Производите од месо кои се наменети за испора-
ка од Република Бугарија за Република Македонија, 
треба да бидат придружени со ветеринарно-здравствен 
сертификат согласно Правилникот за увоз и транзит. 

Кон ветеринарно-здравствениот сертификат се прило-
жува и потврда издадена од локалниот надлежен вете-
ринарен орган на Република Бугарија, напишана нај-
малку на англиски и македонски јазик, која го содржи 
следниов текст: 

„Производи од месо, вклучувајќи преработени же-
лудници, мочни меури и црева, кои се во согласност со 
Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ од 19 јануари 
2011 година за одредени привремени мерки за заштита 
од Лигавка и шап во Бугарија”. 

 
Член 4 

Колострум и млеко 
 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на коло-
струм и млеко од животни од видови кои се приемчиви 
на Лигавка и шап, кои се наменети за исхрана на луѓе 
или не се наменети за исхрана на луѓе, кои доаѓаат од 
регионот Бургас.  

(2) Забраната од став (1) на овој член не се однесува 
на млеко од говеда, овци и кози, одгледувани во регио-
нот на Бургас, доколку: 

1) млекото кое е наменето за исхрана на луѓе, било 
обработено со: 

- стерилизација, со која се постигнува F0 вредност 
еднаква или поголема од 3,00; 

- ултра висока температура (UHT) од најмалку 135 
оС со прикладно времетраење;  

- краткотрајна пастеризација (HTST) од 72 °C во 
времетраење од најмалку 15 секунди, применета дво-
кратно на млеко со рН еднаква или над 7,0, со која се 
постигнува негативна реакција на тестот на алкална 
фосфатаза изведен веднаш после процесот на загрева-
ње, или обработка со еднаков ефект на краткотрајна 
пастеризација на висока температура, со која се по-
стигнува, каде што е применливо, негативна реакција 
на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после 
процесот на загревање; 

- НТЅТ третман на млеко со рН под 7,0; или 
- HTST третман комбиниран со друг физички трет-

ман, кој ја намалува pH вредноста под 6 во времетрае-
ње од еден час, или преку дополнително загревање на 
температура од 72 °C или повисока, комбинирано со 
дехидрација; или   

2) млекото кое не е наменето за исхрана на луѓе, би-
ло обработено со: 

- стерилизација, со која се постигнува F0 вредност 
еднаква или поголема од 3,00; 

- UHT од најмалку 135 оС со прикладно времетрае-
ње и комбинирана со друг физички третман, кој ја на-
малува pH вредноста под 6,0 во времетраење од еден 
час, или преку дополнително загревање на температура 
еднаква или повисока од 72 °C, комбинирано со дехи-
драција;  
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- HTST од 72 °C во времетраење од најмалку 15 се-
кунди или еднаков пастеризациски ефект со кој се по-
стигнува негативна реакција на тестот на алкална фо-
сфатаза; или 

- HTST комбиниран со друг физички третман, кој ја 
намалува pH вредноста под 6,0 во времетраење од еден 
час, или преку дополнително загревање на температура 
од 72 °C или повисока, комбинирано со дехидрација. 

(3) Забраната од став (1) на овој член, не се однесу-
ва на млеко од говеда, овци и кози, обработено во обје-
кти кои се наоѓаат во регионот на Бургас, доколку: 

1) целото млеко кое се обработува во објектот е во 
согласност со условите од став (2) на овој член или е 
добиено од животни одгледани или молзени надвор од 
регионот Бургас;  

2) објектот работи под строг надзор на локалниот 
надлежен орган на Република Бугарија;  

3) млекото е јасно идентификувано, транспортира-
но и складирано одделно од млекото и производите од 
млеко кои согласно став (1) на овој член не се погодни 
за испорака надвор од регионот на Бургас; и 

4) транспортот на сировото млеко од одгледували-
штата кои се наоѓаат надвор од регионот Бургас до об-
јекти кои се наоѓаат во регионот Бургас се спроведува 
во возила кои пред транспортот биле исчистени и де-
зинфицирани и не постоел последователен контакт со 
одгледувалишта кои се наоѓаат во регионот Бургас ка-
де се чуваат животни кои се приемчиви на Лигавка и 
шап. 

(4) Централните ветеринарни органи на Република 
Бугарија, треба да достават до Агенцијата за храна и 
ветеринарство на Република Македонија, листа на обје-
кти одобрени согласно став (3) од овој член. 

(5) Млекото испорачано од Бугарија во Република 
Македонија, треба да биде придружено со соодветен 
ветеринарно-здравствен сертификат согласно Правил-
никот за увоз и транзит. Кон ветеринарно-здравствени-
от сертификат се приложува и потврда издадена од ло-
калниот надлежен ветеринарен орган на Република Бу-
гарија, напишана најмалку на англиски и македонски 
јазик, која го содржи следниов текст: 

„Млеко кое е во согласност со Одлуката на Коми-
сијата бр. 2011/44/EУ од 19 јануари 2011 година за 
одредени привремени мерки за заштита од Лигавка и 
шап во Бугарија”. 

 
Член 5 

Производи од млеко 
 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на произво-
ди од млеко произведени од колострум и млеко од жи-
вотни од видови приемчиви на Лигавка и шап, кои се 
наменети за исхрана на луѓе или не се наменети за ис-
храна на луѓе, од регионот Бургас.  

(2) Забраната од став (1) на овој член, не се однесу-
ва на производи од млеко:  

1) произведени пред 9 декември 2010 година; или  
2) произведени од млеко кое е во согласност со ста-

вовите (2) или (3) од член 4 на ова решение. 
(3) Забраната од став (1) на овој член, не се однесу-

ва на производи од млеко, кои се наменети за исхрана 
на луѓе и се произведени од:  

1) млеко со контролирана pH вредност помала од 
7,0 и термичка обработка на температура од најмалку 
72°C во времетраење од најмалку 15 секунди, со знае-
ње дека тој третман не е неопходен за готови произво-
ди, чии состојки се во согласност со условите од члено-
вите 2, 3 и 4 на ова решение; 

2) сирово млеко од говеда, овци или кози кои пре-
стојувале најмалку 30 дена на одгледувалиште кое се 
наоѓа во регионот Бургас, во центарот на кругот со ра-
диус од најмалку десет километри во кој немало појава 
на жариште на Лигавка и шап во период од 30 дена 
пред датумот на производство на сировото млеко, и би-
ле подложени на зреење и берење од најмалку 90 дена 
при што pH вредноста е намалена под 6,0 низ супстан-
цијата, и чија кора била третирана со 0,2% лимонска 
киселина веднаш пред да бидат спакувани или обви-
ткани.  

(4) Забраната од став (1) на овој член, не се однесу-
ва на производи од млеко кои се произведени во обје-
кти во регионот Бургас, доколку:  

1) целото млеко кое се манипулира во објектот е во 
согласност со условите од член 4 став (2) на ова реше-
ние или е добиено од животни кои потекнуваат надвор 
од регионот Бургас;  

2) сите производи од млеко кои биле користени во 
крајниот производ се во согласност со условите од став 
(2) точка 1) и 2) или став (3) на овој член или се добие-
ни од млеко од животни кои потекнуваат надвор од ре-
гионот Бургас; 

3) објектот работи под строг надзор на локалниот 
надлежен ветеринарен орган на Република Бугарија;  

4) производите од млеко се јасно идентификувани, 
транспортирани и складирани, одделно од млекото и 
производите од млеко кои согласно став (1) од овој 
член не се погодни за испорака надвор од регионот 
Бургас.  

(5) Централните надлежни ветеринарни органи на 
Република Бугарија, треба да достават до Република 
Македонија, листа на објекти одобрени согласно став 
(4) од овој член.  

(6) Забраната од став (1) на овој член, не се однесу-
ва на производи од млеко произведени во објект кој се 
наоѓа надвор од регионот Бургас, користејќи млеко до-
биено пред 9 декември 2010 година, под услов тие про-
изводи од млеко да се јасно идентификувани, транс-
портирани и складирани одделно од производите од 
млеко кои согласно став (1) од овој член не се погодни 
за испорака надвор од регионот Бургас.  

(7) Производите од млеко испорачани од Република 
Бугарија за Република Македонија, треба да бидат при-
дружени со соодветен ветеринарно-здравствен серти-
фикат согласно Правилникот за увоз и транзит. Кон ве-
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теринарно-здравствениот сертификат се приложува и 
потврда издадена од локалниот надлежен ветеринарен 
орган на Република Бугарија, напишана најмалку на 
англиски и македонски јазик, која го содржи следниов 
текст: 

„Производи од млеко кои се во согласност со Одлу-
ката на Комисијата бр. 2011/44/EУ од 19 јануари 2011 
година за одредени привремени мерки за заштита од 
Лигавка и шап во Бугарија”.  

 
Член 6 

Семе, јајце клетки и ембриони 
 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на семе, јај-
це клетки и ембриони од говеда, овци, кози, свињи и од 
другите чапункари (во понатамошниот текст: семе, јај-
це клетки и ембриони) од регионот Бургас и од регио-
ните Јамбол, Сливен, Шумен и Варна.  

(2) Забраната од став (1) на овој член не се однесува 
на: 

1) семе, јајце клетки и ембриони добиени пред 9 де-
кември 2010 година;  

2) замрзнато семе и ембриони од говеда, замрзнато 
семе од свињи, замрзнато семе и ембриони од овци и 
кози, увезени во Република Бугарија и кои од нивниот 
внес во Република Бугарија биле складирани и транс-
портирани одделно од семето, јајце клетките и ембрио-
ните кои согласно став (1) од овој член, не се погодни 
за испорака од регионот Бургас и од регионите Јамбол, 
Сливен, Шумен и Варна;  

3) замрзнато семе и ембриони добиени од говеда, 
свињи, овци и кози кои најмалку 90 дена пред датумот 
и за време на собирањето, биле чувани надвор од реги-
онот Бургас и од регионите Јамбол, Сливен, Шумен и 
Варна, и кои: 

- биле складирани во објект одобрен од централни-
от ветеринарен надлежен орган на Република Бугарија 
за период од најмалку 30 дена пред датумот на испора-
ка, и  

- биле собрани од животни-донори од центри или 
одгледувалишта кои биле слободни од Лигавка и шап 
во период од најмалку 3 месеци пред датумот на соби-
рање и 30 дена по датумот на собирање на семето или 
ембрионите и кои се сместени во центарот на област со 
радиус од десет километри во која немало случај на 
Лигавка и шап во период од најмалку 30 дена пред да-
тумот на собирање. 

4) пред испораката на семето и ембрионите од точ-
ките 1), 2) и 3) на овој став, централните надлежни ве-
теринарни органи на Република Бугарија, треба да до-
стават до Агенцијата за храна и ветеринарство на Ре-
публика Македонија, листа на центри одобрени соглас-
но овој став. 

(3) Кон ветеринарно-здравствениот сертификат за 
замрзнато семе од говеда се приложува и потврда изда-
дена од локалниот надлежен ветеринарен орган на Ре-
публика Бугарија, напишана најмалку на англиски и 
македонски јазик, која го содржи следниов текст: 

 „Замрзнато семе од говеда кое е во согласност со 
Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ од 19 јануари 
2011 година за одредени привремени мерки за заштита 
од Лигавка и шап во Бугарија”. 

(4) Кон ветеринарно-здравствениот сертификат за 
замрзнато семе од свињи се приложува и потврда изда-
дена од локалниот надлежен ветеринарен орган на Ре-
публика Бугарија, напишана најмалку на англиски и 
македонски јазик, која го содржи следниов текст: 

„Замрзнато семе од свињи кое е во согласност со со 
Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ од 19 јануари 
2011 година за одредени привремени мерки за заштита 
од Лигавка и шап во Бугарија”. 

(5) Кон ветеринарно-здравствениот сертификат за 
in-vivo добиени ембриони од говеда се приложува и 
потврда издадена од локалниот надлежен ветеринарен 
орган на Република Бугарија, напишана најмалку на 
англиски и македонски јазик, која го содржи следниов 
текст: 

„In-vivo добиени ембриони од говеда кои се во сог-
ласност со со Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ 
од 19 јануари 2011 година за одредени привремени 
мерки за заштита од Лигавка и шап во Бугарија”. 

(6) Кон ветеринарно-здравствениот сертификат за 
замрзнато семе од овци или кози се приложува и по-
тврда издадена од локалниот надлежен ветеринарен ор-
ган на Република Бугарија, напишана најмалку на анг-
лиски и македонски јазик, која го содржи следниов 
текст: 

„Замрзнато семе од овци/кози кое е во согласност 
со со Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ од 19 ја-
нуари 2011 година за одредени привремени мерки за 
заштита од Лигавка и шап во Бугарија”. 

(7) Кон ветеринарно-здравствениот сертификат за 
замрзнати ембриони од овци или кози се приложува и 
потврда издадена од локалниот надлежен ветеринарен 
орган на Република Бугарија, напишана најмалку на 
англиски и македонски јазик, која го содржи следниов 
текст: 

„Замрзнати ембриони од овци/кози кои се во сог-
ласност со со Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ 
од 19 јануари 2011 година за одредени привремени 
мерки за заштита од Лигавка и шап во Бугарија”. 

(8) Кон ветеринарно-здравствениот сертификат за 
замрзнати ембриони од свињи се приложува и потврда 
издадена од локалниот надлежен ветеринарен орган на 
Република Бугарија, напишана најмалку на англиски и 
македонски јазик, која го содржи следниов текст: 

„Замрзнати ембриони од свињи кои се во соглас-
ност со Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ од 19 
јануари 2011 година за одредени привремени мерки за 
заштита од Лигавка и шап во Бугарија”. 



Стр. 30 - Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 февруари 2011 
 

Член 7 
Кожи и крзна 

 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на кожи и 
крзна од говеда, овци, кози, свињи и од другите чапун-
кари, кои се испорачуваат од регионот Бургас.  

(2) Забраната од став (1) на овој член не се однесува 
на кожи и крзна: 

1) произведени во Република Бугарија пред 9 де-
кември 2010 година; или  

2) солени седум дена во морска сол со додаток на 
2% на натриум карбонат, или сушени 42 дена на темпе-
ратура од најмалку 20 оС; или 

3) произведени надвор од регионот Бургас, во сог-
ласност со Правилникот за формата и содржината на 
ветеринарно санитарните сертификати за нуспроизво-
ди од животинско потекло кои се увезуваат или транзи-
тираат во или низ Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 28/09) (во пона-
тамошниот текст: Правилник за нуспроизводи) и од 
нивното внесување во Република Бугарија биле скла-
дирани и транспортирани одделно од кожите и крзната  
кои согласно став (1) од овој член не се погодни за ис-
порака од регионот Бургас. 

(3) Обработените кожи и крзна треба да бидат одде-
лени од необработените кожи и крзна од животни од 
видовите приемчиви на Лигавка и шап. 

(4) Кожите и крзната кои се испорачуваат од Буга-
рија за Република Македонија, треба да се придружени 
со соодветен ветеринарно-здравствен сертификат од 
Правилникот за нуспроизводи. Кон ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат се приложува и потврда издадена 
од локалниот надлежен ветеринарен орган на Републи-
ка Бугарија, напишана најмалку на англиски и маке-
донски јазик, која го содржи следниов текст: 

„Кожи и крзна, кои се во согласност со со Одлуката 
на Комисијата бр. 2011/44/EУ од 19 јануари 2011 годи-
на за одредени привремени мерки за заштита од Лига-
вка и шап во Бугарија”. 

 
Член 8 

Останати производи од животинско потекло 
 
(1) Заради спречување на внесување на заразната 

болест Лигавка и шап од Република Бугарија, се забра-
нува увозот во Република Македонија и транзитот пре-
ку територијата на Република Македонија на произво-
ди добиени од животни од видовите говеда, овци, кози, 
свињи и од другите чапункари кои не се споменати во 
членовите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од ова решение, произведени 
по 9 декември 2010 година и кои доаѓаат или се добие-
ни од животни кои потекнуваат од регионот Бургас.  

(2) Забраната од став (1) на овој член, се однесува и 
на цврсто и течно шталско ѓубриво, добиено од живот-
ни од видовите говеда, овци, кози, свињи и од другите 
чапункари, од регионот Бургас. 

(3) Забраната од став (1) на овој член не се однесува 
на: 

1) производи од животинско потекло кои: 
а) биле термички обработени: 
- во херметички затворен контејнер со Fo вредност 

од 3,00 или повеќе, или 
- со постигната температура од најмалку 70 °C во 

центарот на производот; или 
б) биле произведени надвор од регионот Бургас во 

согласност со Правилникот за нуспроизводи и кои од 
нивното внесување во Република Бугарија биле скла-
дирани и транспортирани одделно од производите до-
биени од животни кои согласно ставовите (1) и (2) на 
овој член не се погодни за испорака од регионот Бур-
гас; 

2) свежа полна крв (крв) и производи добиени од 
крв или фракции на крв, освен крвно брашно, вклучи-
телно и сушена, замрзната, течна плазма, сушена полна 
крв, сушени, замрзнати, течни црвени крвни зрнца или 
нивни фракции и мешавини (производи од крв) кои:  

а) биле подложни на најмалку еднa од следните 
обработки: 

- термичка обработка на температура од 65 °C, нај-
малку три часа, а потоа проверка на ефикасноста, или 

- зрачење на 2,5 kGy со гама зраци, а потоа провер-
ка на ефикасноста, или 

- термичка обработка во внатрешноста од најмалку 
80 °C, а потоа проверка на ефикасноста, или 

- за животни од видови различни од Suidae и 
Tayassuidae само: промена на pH во pH 5, два часа, а 
потоа проверка на ефикасноста; или 

б) ги исполнуваат условите од ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат за увоз на крв и производи од крв 
од Правилникот за нуспроизводи; 

3) свинска маст и преработени масти кои биле тер-
мички обработени, и тоа: 

- најмалку 70 °C, најмалку 30 минути, или 
- најмалку 90 °C, најмалку 15 минути; 
4) исчистени, истругани, потоа или посолени, избе-

лени или исушени, преработени црева од животинско 
потекло, добиени во објект одобрен од централниот 
надлежен ветеринарен орган на Република Бугарија ка-
де се превземени сите мерки за спречување на реконта-
минација на цревата; 

5) овча волна, влакна од преживари и свински чети-
ни фабрички измиени или добиени со штавење. Непре-
работената овча волна, влакната од преживари и свин-
ските четини треба да се безбедно затворени во пакува-
ња и да се суви; 

6) храна за домашни миленици, за која се превземе-
ни сите безбедносни мерки за спречување контамина-
ција и е спакувана во нова амбалажа. Храната за до-
машни миленици, дополнително треба да е: 

а) доколку е конзервирана, термички обработена со 
минимална Fc вредност од 3,00, 

б) доколку е преработена, со исклучок на конзерви-
рана храна за домашни миленици: 

- термички обработена на најмалку 90 °C, низ суп-
станцата на финалниот производ, 
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- состојките од животинско потекло, термички 
обработени на најмалку 90 °C, , или 

- зависно од состојките од животинско потекло 
единствено со: термичка обработка од најмалку 90 °C 
низ нивната супстанца, за месо или производи од месо, 
и обработка согласно Правилникот за нуспроизводи, за 
млеко, производи базирани на млеко, желатин, хидро-
лизиран протеин, производи од јајца, колаген, произво-
ди од крв, преработени животински протеини вклучи-
телно и рибино брашно, топени масти, рибино масло, 
дикалциум фосфат, трикалциум фосфат или додатоци 
за вкус.  

в) доколку се кучешки грицкалки, соодветно тер-
мички обработени на начин со кој се уништуваат пато-
гените организми, вклучувајќи ја и салмонелата; 

7) готови мешовити производи од животинско по-
текло кои не се предмет на понатамошна обработка, а 
кои содржат производ од животинско потекло кој е во 
согласност со условите од ова решение; 

8) трофеи од дивеч, доколку се: 
а) добиени од чапункари и птици, се целосно обра-

ботени со препарирање и обезбедување на нивната 
конзервација на собна температура, и доколку се доби-
ени од сите останати видови животни, не се предмет на 
никаква забрана или ограничување заради здравствена-
та состојба; 

б) состојат само од коски, рогови, чапунки, шепи, 
разгранати рогови, или заби: 

- биле потопени во зовриена вода соодветен период, 
со цел да се обезбеди дека се отстранети сите делови 
освен коски, рогови, чапунки, шепи, разгранати рогови 
или заби, 

- биле дезинфицирани со одобрено средство од над-
лежен орган, а особено со хидроген пероксид за делови 
кои се состојат од коски, 

- биле спакувани, веднаш по обработката, без да би-
дат во контакт со други производи од животинско по-
текло, кои би можеле да ги контаминираат, во поеди-
нечни, отворени и затворени амбалжи, за да се избегне 
последователна контаминација, и  

- се придружени со ветеринарно-здравствен серти-
фикат, со кој се потврдува дека се исполнети условите 
од оваа подточка. 

в) состојат само од сирови кожи: 
- биле, или сушени, или суво солени или влажно со-

лени, најмалку 14 дена пред испораката, или конзерви-
рани со обработка, со исклучок на штавење, 

- биле спакувани, веднаш по обработката, без кон-
такт со други производи од животинско потекло кои би 
можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени 
и затворени амбалажи, за да се избегне последователна 
контаминација, и 

- се придружени со соодветен ветеринарно-здрав-
ствен сертификат од Правилникот за нуспроизводи, со 
кој се потврдува дека се исполнети условите од оваа 
подточка; 

9) спакувани производи од животинско потекло на-
менети за употреба како ин-витро дијагностика, лабо-
раториски реагенси; 

10) медицински производи, медицински помагала, 
ветеринарно медицински препарати и инвестигациони 
медицински производи. 

(4) Кон ветеринарно-здравствениот сертификат на 
производите од животинско потекло од овој член, се 
приложува и потврда издадена од локалниот надлежен 
ветеринарен орган на Република Бугарија, напишана 
најмалку на англиски и македонски јазик, која го содр-
жи следниов текст: 

„Производи од животинско потекло кои се во сог-
ласност со со Одлуката на Комисијата бр. 2011/44/EУ 
од 19 јануари 2011 година за одредени привремени 
мерки за заштита од Лигавка и шап во Бугарија”. 

 
Член 9 

Чистење и дезинфекција 
 
(1) Сите возила кои биле користени за транспорт на 

живи животни во регионот Бургас и во регионите Јам-
бол, Сливен, Шумен и Варна, по секоја активност тре-
ба да бидат исчистени и дезинфицирани, а постапката 
треба да е евидентирана на начин кој го потврдува да-
тумот и местото на дезинфекција.  

(2) Сите возила кои биле користени за транспорт на 
живи животни и делови од животни од видовите при-
мечиви на Лигавка и шап и од други нус-производи од 
животинско потекло и преработени производи од жи-
вотинско потекло од видовите приемчиви на Лигавка и 
шап во регионот Бургас и во регионите Јамбол, Сли-
вен, Шумен и Варна, по секоја активност треба да би-
дат исчистени и дезинфицирани, а постапката на чисте-
ње и дезинфкеција и сите контакти со одгледувалишта 
со животни од видови приемчиви на Лигавка и шап, се 
забележани на патниот план на транспортното возило.  

 
Член 10 

Производи кои не се забранети 
 
Одредбите од членовите 3, 4, 5 и 8 на ова решение, 

не се однесуваат на производи од животинско потекло 
испорачани од регионот Бургас, доколку: 

1) не се произведени во Република Бугарија и оста-
нале во нивното оригинално пакување кое укажува на 
земјата на потекло на тие производи; или  

2) се произведени во одобрен објект, кој се наоѓа во 
регионот Бургас, од претходно преработени производи 
кои не потекнуваат од тој регион, и кои: 

- од нивното влегување на територијата на Бугари-
ја, биле транспортирани, складирани и преработени од-
делно од производите кои не се погодни за испорака 
надвор од регионот Бургас; и 

- се придружени со соодветен ветеринарно-здрав-
ствен сертификат. 

 
Член 11 

Проверка на личен багаж на патниците 
 
Сите производи од домашни и диви чапункари кои 

се предмет на ова решение и потекнуваат од областите 
наведени во Регионот на Бургасод ова решение, што 
граѓаните ги пренесуваат преку границата на Републи-
ка Македонија како личен багаж, се одземаат од патни-
ците и нештетно се отстрануваат. 
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Член 12 
Престанок на важност 

 
Со денот на влегувањето во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за забрана на увоз во 
Република Македонија и транзит преку територијата на 
Република Македонија на живи домашни и диви ча-
пункари,  месо, производи од месо, млеко, колострум, 
производи од млеко и колострум, семе за вештачко 
осеменување, јајце клетки и ембриони, кожа и други 
производи, суровини и отпадоци од домашни и диви 
чапункари по потекло од Република Бугарија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 6/11). 

 
Член 13 

Завршна одредба 
 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 11-250/3 

15 февруари 2011 година                     Директор, 
      Скопје                                 Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
 

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ 

497. 
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот 

за Академија за судии и јавни обвинители („Службен 
весник на Република Македонија“ број 88/2010) и член 
85 од Статутот на Академијата за судии и јавни обви-
нители („Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/2011), Управниот одбор на Академијата, на 
седницата одржана на 15.2.2011 година, донесе 

 
С Т А Т У Т 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
 

Член 1 
Во Статутот на Академијата за судии и јавни обви-

нители („Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/2011), во членот 57 став (3) зборовите: „квали-
фикацискиот тест,“ се бришат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Во член 84 став 4 зборот „часови“ се заменува со 

зборот „денови“, зборовите: „постојано стручно усовр-
шување“ се заменуваат со зборовите: „континуирана 
обука“, а зборовите: „согласно член 44 став (2) и став 
(3) од Законот,“ се бришат. 

 
Член 3 

Овој Стаут влегува во сила со денот на донесува-
њето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ и на интернет страницата на Акаде-
мијата. 

 
    Бр. 02-121/3                          Академија за 

15 февруари 2011 година    судии и јавни обвинители 
       Скопје                 Претседател на Управен одбор, 
                                           Љубомир Јовески, с.р. 

____________ 
    
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

498. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 
42/10 и 97/10), Министерството за труд и социјална 
политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јануа-

ри 2011 година, во однос на месец декември 2010 годи-
на, е  повисока за 0,9 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец јануари  
2011 година, во однос на месец декември 2010 годи-
на, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот 
за исплата на платите во Република Македонија из-
несува  0,45%. 

 
                                                           Министер, 
                                               Џељаљ Бајрами, с.р. 
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