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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1817.

Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13 и 69/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 28.5.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАTA ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛ-
НИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, 
СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАП-
КАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои учес-
твуваат во постапката, поблиските критериуми и начи-
нот за доделување на техничката поддршка во земјо-
делството и руралниот развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.6/2013), во членот 6 став 1 али-
нејaта 4 се менува и гласи:

„- трошоци за воспоставување и работа на унифици-
рани и специјализирани продажни места, (продавници 
или вински штанд) за продажба на земјоделски произ-
води (вино) со потекло од Република Македонија.“

По алинеја 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6 кои 
гласат:

,,- трошоци за воведување на заштитени ознаки за 
квалитет на земјоделски и преработени производи;

- трошоци за изработка на маркетинг платформа за 
препознатливост на земјоделски производи и прерабо-
тени земјоделски производи”.

Ставот 5 се менува и гласи:
„Максималниот износ за техничката поддршка од 

став (1) алинеја 4 на овој член изнесува:
50% од направените трошоци за опремување на про-

давницата со исклучок на инвестициите за помошни и 
санитарни простории, но не повеќе од 1.000.000 дена-
ри, 100% од направените трошоците за изработка на 
вински штанд, но не повеќе од 600.000 денари, надо-
мест на трошоци за закупнина во висина од 50% од из-
носот на годишната закупнината, но не повеќе од 
30.000 денари месечно, надомест на трошоци за најмно-
гу четири лица вработени за продажба на вино во про-
давницата за македонски вина и надомест на трошоци 
за најмногу две лица ангажирани за продажба на вино 
во вински штанд за македонски вина.“

Стр.
1831. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност-трго-
вија со електрична енергија ................ 118
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стен текст)............................................. 121
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По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:
„Максималниот износ за техничката поддршка од 

став 1 алинеја 5 на овој член изнесува 80% од вредно-
ста на предлогот за воведување на заштитени ознаки за 
квалитет на земјоделски и преработени  производи, но 
не повеќе од 300.000 денари.“

Ставовите 6, 7 и 8 стануваат ставови 7, 8 и 9.
По ставот 9 кој станува став 10 се додаваат два но-

ви  става 11 и 12 кои гласат:
„Корисници и субјекти на техничката поддршка од 

став (1) алинеја 5 на овој член кои учествуваат во по-
стапката од член 12 од оваа уредба се јавни научни 
установи од областа на земјоделството согласно Зако-
нот за научно истражувачка дејност и образовни инсти-
туции согласно Законот за високо образование, консул-
тантски фирми, земјоделски задруги, здруженија на 
производители на земјоделски и прехранбени произво-
ди и единиците на локалната самоуправа.“

Максималниот износ за техничка поддршка од став 
1 алинеја 6 на овој член изнесува 1.850.000,00 денари.

Член 2
Во членот 11 став 1 по алинеја 4 се додава нова али-

неја 5 која гласи:
,,-трошоци за воспоставување на бази на податоци 

преку  шумарски информативен систем.“
Во ставот 2 зборовите “алинеја 1 и 3” се заменуваат 

со зборовите ,,алинеи 1, 3 и 4 ”.

Член 3
Во член 12 ставот(4) се менува и гласи:
,,Средствата за поддршката од член 6 став (1) алине-

ја 6, член 8 и член 11 став 1 алинеи 1, 2, 3 и 5 на оваа 
уредба ќе се реализираат од Министерството по пат на 
јавна набавка.”

Член 4
Во член 13 став 2 по точката 6 се додава нова точка 

7 која гласи:
„7. За предлозите за техничка поддршка за воведува-

ње на заштитени ознаки за квалитет на земјоделски и 
преработени производи се доставува и број на произво-
дители, количина на производот, дефинирано географ-
ско подрачје (за заштитени ознаки за потекло и гео-
графска ознака),резултат од истражување на пазарот, 
придобивки на регионот од заштитата на производот и 
промотивни активности.“

Ставот 6 се менува и гласи:
„Кон барањето од став 5 на овој член покрај теков-

на состојба на подносителот на барањето од Централен 
регистар на Република Македонија особено се приложу-
ваат и следните документи:

1. За поддршката од член 6 став 1 алинеја 1 на оваа 
уредба: 

- решение за упис во Регистарот на производители 
на вино и/или Регистарот на оператори со храна и обје-
ктите од неживотинско потекло; 
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- финансиски документ за направени трошоци за ам-
балажа на флаширано и извезено вино со потекло од Ре-
публика Македонија или за извезена преработка на зе-
ленчук во стаклена амбалажа со потекло од Република 
Македонија и 

- царински документ и/или извозна фактура за реа-
лизиран извоз на вино или преработен зеленчук со по-
текло од Република Македонија.

2. За поддршката од член 6 став 1 алинеја 2 на оваа 
уредба: 

- решение за упис во Регистарот на откупувачи на 
земјоделски производи и 

- царински документ и/или извозна фактура за реа-
лизиран извоз на ориз во пакување со потекло од Репуб-
лика Македонија издадени во тековната година.

3.  За поддршката од член 6 став 1 алинеја 3 на оваа 
уредба: 

- решение за упис во Регистарот на производители 
на вино; 

- доказ за регистрирани откупни места за винско 
грозје издаден од Министерството на производители на 
вино и/или откупувачи на винско грозје и

- финансиски документ за откупено винско грозје 
од регистрирано откупно место доколку откупот е извр-
шен од трети лица во име и за сметка на регистриран 
капацитет за производство на вино и/или испратница 
за откупено винско грозје од регистрирано откупно ме-
сто до регистриран капацитет за производство на вино.

4. За поддршката од член 6 став 1 алинеја 4 на оваа 
уредба: 

- доказ за располагање со простор во сопственост 
или под закуп во времетраење од најмалку три години;

- доказ за регистрирана дејност во централниот ре-
гистар на Република Македонија;

- техничка документација и спецификација за тро-
шоци за уредување и опремување на продажно место;

- доказ за категоризација на хотел;
- доказ за вработени најмалку четири лица за про-

давницата за македонски вина, односно најмалку две 
лица ангажирани за вински штанд; и

- доказ од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци и други јавни давачки.

5. За поддршката од член 6 став 1 алинеја 5 на оваа 
уредба:

- потврда за евиденција во Единствениот регистар 
на земјоделски стопанства; 

- доказ од Централниот регистар на Република Ма-
кедонија дека не е поведена стечајна или ликвидациона 
постапка; 

- доказ од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци и други јавни давачки;

- Годишна програма за работа со вклучени активно-
сти од предлогот усвоена согласно статутарните акти 
(за здруженија и стопански комори)и

- доказ за поврзаност на производот со географско-
то подрачје (за географска ознака и ознака за потекло).

6. За поддршката од член 6 став 1 алинеја 6 на оваа 
уредба:

- докази согласно условите и критериумите утврде-
ни во тендерската документација во постапката за јав-
на набавка.

Агенцијата со јавниот повик објавува детално упат-
ство за барање за користење на поддршка став 5 на овој 
член и листа на потребна придружна документација за 
субјектите од член 6 на оваа уредба.

Член 5
Во член 14 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи:
„Изборот на предлозите по намената од член 6 став 

(1) алинеја 4 ќе се изврши врз основа на евалуација на 
исполнување на следните критериуми со бодови:

за продавници:

критериуми бод
најповолна локација 20
обезбедување на повисоко сопствено учество 
(над 50%)

30

претходно искуство во дејноста 30
сопствен простор 15
простор под закуп 5

за вински штанд:
критериуми бод
обезбедување на повисоко сопствено учество 
(над 50%)

30

Локација за поставување на вински штанд:
хотел со 5 ѕвезди
хотел со 4 ѕвезди
хотел со 3 ѕвезди
хотел со 2 ѕвезди
автобуска станица
аеродром

50
40
30
20
20
20

претходно обезбедена локација за поставување 
на винскиот штанд 20

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
По ставот 5, кој станува став 6 се додава нов став 7 

кој гласи:
„Висината на одобрената поддршка за предлозите 

по намената од член 6 став 1 алинеја 4 ќе биде дефини-
рана со договори во времетраење од најмалку три годи-
ни, потпишани од страна на Агенцијата.“

Ставот 6 станува став 8.

Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-3622/1 Заменик на претседателот
28 мај 2013 година на Владата на Република

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

___________
1818.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 6 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 
103/2008, 130/2008, 139/2009, 159/2010 и 127/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП“ НА НАДОМЕСТО-
ЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ 

НА ТИРЗ „ШТИП“

Член 1
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“, 
бр.02-613/3 од 19.4.2013 година, усвоен  од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, на седницата одржана на 19.4.2013 година.

Член 2
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-3189/1                     Заменик на претседателот
28 мај 2013 година                  на Владата на Република

    Скопје                                       Македонија,
                                           м-р Зоран Ставрески, 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, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА  ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА 

ОД  РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

му престанува  користењето на движните ствари, со следните карактеристики:

1819.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државна комисија 

за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 3
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува Договор со директорот на Државна ко-

мисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

кедонија“.

     Бр. 41-3248/1                                                       Заменик на претседателот
28 мај 2013 година                                                      на Владата на Република
         Скопје                                                          Македонија,

                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________________

1820.
Врз основа на член 95 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македони-ја“ 

бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012 и 13/2013), Владата на Република Македони-ја, на 
седницата одржана на 28.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОРНО ПРОГЛАСУВАЊЕ НА МАВРОВО 

ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

Член 1
Со оваа одлука се прифаќа предлогот за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категори-ја-

та национален парк.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-до-

нија“.

      Бр. 41-3268/1                                                         Заменик на претседателот
 28 мај 2013 година                                                        на Владата на Република
          Скопје                                                       Македонија,

                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1821.
Врз основа на  член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република  Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Ма-кедонија, 
на седницата одржана на 28.5.2013 година,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА 

ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минстерството за труд и социјална политика му престанува правото на 

користење на движната ствар – патничко моторно возило Голф 5, број на шасија WVWZZZ1KZ4W111280, реги-стар-
ска ознака 539-KS-440 и вредност 450.000,00 денари. 

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Фондот на пензиското и ин-

валидското осигурување на Македонија.

Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со Директорот на Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија, за правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука .

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

нија“.

      Бр. 41-3320/1                                                        Заменик на претседателот
 28 мај 2013 година                                                        на Владата на Република
         Скопје                                                       Македонија,

                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1822.
Врз основа на член 18 а, став 1 од Законот за Цен-

трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08 и 35/11), Владата 
на Република Македонија на седницата, одржана на 
28.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ 

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за 
изменување на Тарифата на Централниот регистар на 
Република Македонија, број 0201-3/9 од 9.5.2013 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија на седницата, одржа-
на на 9.5.2013 година.

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

Бр. 41-3455/1                     Заменик на претседателот
28 мај 2013 година                  на Владата на Република

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

___________

1823.
Врз основа на член 19, точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
28.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ЈСЕТ-2013“

1. Се одобрува влегување и престојување на стран-
ски вооружени сили – 30 (триесет) припадници на спе-
цијалните сили на Соединетите Американски Држави 
на територијата на Република Македонија заради учес-
тво во вежбовна активност „ЈСЕТ 2013“ (во натамошни-
от текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во ка-
сарната „Илинден“ Скопје и Армискиот полигон „Кри-
волак“ во период од 3 до 24 јуни 2013 година.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност се на товар на Министерството за одбра-
на, изнесуваат 329.450,00 денари и истите се однесува-
ат за:

- Патување во земјата – дневници;
- Горива и масла;
- Средства за одржување на хигиена;
- Други материјали;
- Други материјали за специјална намена.

Трошоците за сместување и исхрана за припадници-
те на специјалните сили на Соединетите Американски 
Држави се покриени од страна на Амбасадата на САД 
во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на вежбовната 
активност ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност Мини-
стерството за одбрана поднесува извештај пред Влада-
та на Република Македонија.

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

Бр. 41-3494/1 Заменик на претседателот
28 мај 2013 година на Владата на Република

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

___________

1824.
Врз основа на член 19, точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 28.5.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО ОБУКАТА „ИГЛА – 2013“

1. Се одобрува влегување и престојување на стран-
ски вооружени сили – 3 (тројца) припадници на воору-
жените сили на Република Словенија на територијата 
на Република Македонија заради учество во обука „ИГ-
ЛА 2013“ (во натамошниот текст: обука), која ќе се реа-
лизира во касарната „Чојлија“ Република Македонија 
во период од 1.6. до 22.6.2013 година.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност во кои се предвидени сместување и ис-
храна на инструкторскиот тим се на товар на Републи-
ка Словенија додека транспортот од/до сместувачките 
капацитети и местото за реализација на обуката ќе би-
де одговорност на Армијата на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на обуката, ќе ги 
изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на обуката Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија.

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

Бр. 41-3495/1 Заменик на претседателот
28 мај 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ ВОЗИЛА

1825.
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           Бр. 41-3359/1                                                  Заменик на претседателот
      28 мај 2013 година                                                   на Владата на Република
               Скопје                                                  Македонија,

                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р.
_______________
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1826.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.5.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка на рурални-

от развој за 2013 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 5/13), Дел II, во воведната речени-
ца,  износот „1.057.000.000“ се заменува со износот 
„1.050.000.000“;

Во табелата, мерката со код 114 се брише;
Називот на мерката со код 124 се менува и гласи: 

„Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделс-
твото, шумарството и водостопанството“;

Називот на мерката со код 131 се менува и гласи: 
„Економско здружување на земјоделски стопанства за 
заедничко вршење на земјоделска дејност и финанси-
ска поддршка за основање и функционирање на земјо-
делските задруги“;

Називот на мерката со код 321 се менува и гласи:  
„Подобрување на квалитетот на живот во рурални сре-
дини“;

Називот на мерката со код 413 се менува и гласи:  
„Реализација на стратегии за локален развој на рурални 
средини,,.

Во ,,ВКУПНО“ износот „1.057.000.000“ се заменува 
со износот „1.050.000.000“.

II
Во Делот III,во воведната реченица износот 

„103.000.000“ се заменува со износот „110.000.000“;
Во табелата во  точката 1. износот “97.000.000” за-

менува со износот “104.000.000”;
Во точката 1.4 износот  „21.800.000“ заменува со из-

носот „28.800.000 “;
Во ,,ВКУПНО“ износот  „97.000.000“ се заменува 

со износот„110.000.000“.

III
Делот VI се брише.

IV
Во Делот VII став 5 по зборовите „се доделува за на-

бавка на“ се додава зборот „добиток“, а зборовите „ви-
сокостелни педигрирани јуници (со исклучок на јуници 
од расата Буша), машки приплодни грла овци и кози 
оригинали и репродуктори, и свињи (нерези и назимки) 
– оригинали и хибриди од признати организации на одг-
ледувачи на добиток и од увоз“ се бришат.

Ставот 6 се брише.
Ставот 8 се менува и гласи:
„Краен рок за поднесување на барања за исплата на 

поддршка за набавен приплоден добиток во период од 
1 мај 2012 година до 1 јуни 2013 година и за подигнати 
нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фаце-

лија, еводија и багрем) на нови површини во период од 
1 септември 2012 година  до 01 јуни 2013 година е 30 
септември 2013 година“.

Ставот(9) се менува и гласи:
„Краен рок за поднесување на барања за финанси-

ска поддршка за набавен приплоден добиток и за подиг-
нати нови лозови и овошни насади и медоносна флора 
(фацелија, еводија и багрем) на нови површини во 2013 
година е 31 декември 2013 година“.

V
Во Делот IX став 1 во воведната реченица,зборови-

те „Инвестиции во инфраструктура за создавање на пре-
дуслови за развој на земјоделството и заштита од при-
родните непогоди“ се заменуваатсо зборовите „Инве-
стиции во инфраструктура за развој на земјоделството, 
шумарството и водостопанството“.

Во ставот 5 зборовите „освен за инвестициите кои 
ги спроведува водостопанско претпријатие и јавни 
претпријатија кои управуваат со хидросистем за кои ви-
сината на поддршката изнесува 80% од износот на при-
фатливите трошоци“ се бришат. 

VI
Делот X се менува и гласи:
„Средствата за мерката 131 „Економско здружува-

ње на земјоделски стопанства за заедничко вршење на 
земјоделска дејност и финансиска поддршка за основа-
ње и функционирање на земјоделските задруги“на оваа 
програма се доделува во согласност со членовите 15 и 
16 од Законот за земјоделски задруги и член 74 од Зако-
нот за земјоделство и рурален развој.

- основање и функционирање на земјоделски задру-
ги регистрирани во Регистар на земјоделски задруги 
при Министерството;

- организирање на информативни и промотивни 
активности за земјоделски производи;

- помош за премии за осигурување, во вид на надо-
месток на дел од трошоците за осигурување и тоа во ви-
сина која нема да надминува 70% од трошокот за осигу-
рување на производните капацитети на земјоделската 
задруга од мал обем и 80% за осигурување на производ-
ните капацитети на земјоделската задруга од голем 
обем, но не повеќе од 3.000.000 денари на годишно ни-
во и

- инвестиции за набавка на земјоделска механизаци-
ја во висина од 90% од вкупната вредност на набавка-
та.

Поддршката од став 1 алинеја 2 на овој дел се доде-
лува во износ од 100% од вкупните прифатливи трошо-
ци за спроведување на предвидените активности во про-
грама за работа на земјоделската задруга.“

VII
Во Делот XI став 1 во воведната реченица зборови-

те „член 78“ се заменуваат со зборовите „член 77“.

VIII
Во Делот XII по ставот 5 се додава нов став 6 кој 

гласи:
„Висината на поддршката за прифатливите трошо-

ци по корисник на мерката од став 1 на овој дел изнесу-
ва не повеќе од 300.000 денари по вработено лице“.
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IX
Во Делот XV  став 1 во воведната реченица зборови-

те„Развој на јавна инфраструктура во рурални средини 
“ се заменуваат со зборовите „Подобрување на квалите-
тот на живот во рурални средини“, а по зборовите „под-
дршка за инвестиции“, се додаваат зборовите  „соглас-
но член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој 
“.

X
Во Делот XVI став 1 во воведната реченица, по збо-

ровите „поддршка за инвестиции“, се додаваат зборови-
те „согласно член 86 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој“.

XI
Во Делот XVII став 1 во воведната реченица,по збо-

ровите „поддршка за инвестиции“, се додаваат зборови-
те „согласно член 86 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој“.

XII
Во делот XVIII став 1 по зборовите „од оваа програ-

ма“, се додаваат зборовите  „а согласно член 80 став (1) 
алинеја  4 од Законот за земјоделство и рурален раз-
вој“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Поддршката ќе се користи за здобивање на знаења 

и вештини за подготвување и реализација на стратегии 
за локален развој на рурални средини.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

XIII
Делот XIX се менува и гласи:
Средствата од табелата од дел II за мерката 413 „Ре-

ализација на стратегии за локален развој на рурални 
средини“ од оваа програма ќе се доделат за поддршка 
за спроведување на активности од стратегиите за лока-
лен рурален развој согласно членовите 87 и 88 од Зако-
нот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од став 1 на овој дел се доделуваат за ре-
ализација на стратегии за локален развој на рурални 
средини, подготвени од локални акциони групи (ЛАГ).

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се ло-
кални акциони групи (ЛАГ).

Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во 
висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите 
трошоци за поддршка за спроведување на активности 
од стратегиите за локален рурален развој“.

XIV
Во Делот XXI став 2 алинејата1 се менува и гласи:
„- за мерките од Дел IV, V, VI, VII, VIII и IX на оваа 

програма не подоцна од 20 дена од денот на објавува-
ње на оваа програма;

Алинејата 2 се менува и гласи:
,,- за мерките од Дел XI став 1 и дел XIV согласно 

уредбата од член 47 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој“. 

Во став 3 зборовите „алинеја 2“ се бришат.

XV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-3621/1 Заменик на претседателот
28 мај 2013 година на Владата на Република

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

___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

1827.
Врз основа на член 54 од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13 и 
25/13), министерот за транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, 
ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА 
ЗAВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГО-
ВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ

Член 1
Во Правилникот за содржината на проектите, озна-

чувањето на проектот, начинот на зaверка на проектот 
од страна на одговорните лица и начинот на користење 
на електронските записи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.24/11 и 68/13) во членот 16 ставови-
те (2) и (3) се бришат. 

Член 2
По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи:

„Член 16-а
(1) Проектите кои се доставуваат во електронска 

форма во информацискиот систем е-одбрение за граде-
ње се изработуваат во (.PDF) формат и (.DWG) формат, 
во еден или повеќе електронски записи.

(2) Секој електронски запис во (.PDF) формат се 
потпишува од страна на субјектите од член 14 на овој 
правилник со валиден дигитален сертификат издаден 
од овластен издавач.

(3) Секој електронски запис во (.DWG) формат се 
потпишува само од страна на одговорното лице во прав-
ното лице во кое се изработува проектот, со валиден ди-
гитален сертификат издаден од овластен издавач.“

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 01-4885/1 Mинистер
31 мај 2013 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

1828.
Согласно член 81 став (5) од Законот за ветеринар-

но здравство („Службен весник на Република Македо-
нија“ 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СЕМЕ ЗА ВЕШТAЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЕМБРИОНИ И ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ, 
ЛИСТИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ДОЗВОЛЕН 
НИВНИОТ УВОЗ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА 
ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ  
ИЛИ  ДРУГ ДОКУМЕНТ ШТО  ЈА ПРИДРУЖУВА 

ПРАТКАТА(*)

Глава I
Општа одредба

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите за увоз 

на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце кле-
тки, листи на трети земји од кои е дозволен нивниот 
увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или друг документ што ја придружува 
пратката.

________________________________________________________
(*)Со овој правилник се врши усогласување со ДИРЕКТИВА НА 
СОВЕТОТ 88/407/ЕЕЗ од 14 јуни 1988 за утврдување здравствени-
те барања за животни применливи во трговијата во Заедницата и 
за увоз на длабоко замрзнато семе од домашни животни од видот 
говедо, 31988L0407, изменета и дополнета со: Директива 
90/120/EEЗ на Советот од 5 март 1990, број 31990L0120; Директи-
ва 90/425/EEЗ на Советот од 26 јуни 1990, број 31990L0425, Дире-
ктива 93/60/EEЗ на Советот од 30 јуни 1993, број 31993L0060, Ди-
ректива 2003/43/EЗ на Советот од  26 мај 2003, број 32003L0043, 
Регулатива (EЗ) Бр. 806/2003 од 14 април 2003, број 32003R0806, 
Одлука на Комисијата од 6 јануари 2004, број 32004D0101, Одлу-
ка на Комисијата од 5 јануари 2006, број 32006D0016, Одлука на 
Комисијата од 7 февруари 2008, број 32008D0120, Директива 
2008/73/EЗ на Советот од 15 јули 2008, број 32008L0073; ДИРЕ-
КТИВА НА СОВЕТОТ од 25 септември 1989 за условите за здрав-
јето на животните применливи во трговијата во Заедницата и за 
увоз од трети земји на ембриони од домашни животни од видот 
говедо, број 31989L0556, изменета и дополнета со: Директива 
90/425/EEЗ на Советот од 26 јуни 1990, број 31990L0425, Директи-
ва 93/52/EEЗ на Советот од 24 јуни 1993, број 31993L0052, Одлу-
ка на Комисијата 94/113/EЗ од 8 февруари 1994, број 31994D0113, 
Регулатива (EЗ) Бр. 806/2003 на Советот од 14 април 2003, број 
32003R0806, Одлука на Советот 2006/60/EЗ од 2 февруари 2006, 
број 32006D0060, Директива 2008/73/EЗ на Советот од 15 јули 
2008, број 32008L0073; ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ од 26 јуни 
1990 за утврдување на условите за здравјето на животните при-
менливи во внатрешната трговија во рамките на Заедницата и за 
увоз на семе од домашни животни од видот свиња, број 
31990L0429, изменета и дополнета со: Одлука на Советот 
1999/608/EЗ од 10 септември 1999, број 31999D0608, Одлука на 
Комисијата 2000/39/EЗ од 16 декември 1999, број 32000D0039, Ре-
гулатива (EЗ) бр 806/2003 на Советот од 14 април 2003, број 
32003R0806, Директива 2008/73/EЗ на Советот од 15 јули 2008, 
број 32008L0073; ДИРЕКТИВА 92/65/EEЗ НА СОВЕТОТ од 13 ју-
ли 1992 за утврдување здравствени барања кои ја регулираат трго-
вијата и увозот на животни, семе, јајцеклетки и ембриони во Заед-
ницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните 
утврдени со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Ди-
рективата 90/425/ЕЕЗ, број 31992L0065, изменета и дополнета со: 
Одлука на Комисијата 95/176/EЗ од 6 април 1995, број 
31995D0176, Одлука на Комисијата 2001/298/EЗ од 30 март 2001, 
број 32001D0298, Регулатива (EЗ) Бр. 1282/2002 на Комисијата од 
15 јули 2002, број 32002R1282, Регулатива (EЗ) Бр. 998/2003 на 
Европскиот Парламент и на Советот од 26 мај 2003, 
број32003R0998, Регулатива (EЗ) Бр. 1398/2003 на Советот од 5 
август 2003, број 32003R1398, Директива 2004/68/EЗ на Советот 
од 26 април 2004, број 32004L0068, 32007D0265, Одлука на Коми-
сијата од 26 април 2007, број 2007/265/EЗ, Директива 2008/73/EЗ 

на Советот од 15 јули 2008, број 32008L0073, Одлука на Комисија-
та 270/2010 од 6 мај 2010, број 32010D0270, Одлука на Комисија-
та 2010/684/EУ од 10 ноември 2010, број 32010D0684, Регулатива 
(EУ) Бр.176/2010 на Комисијата од 2 март 2010 број 32010R0176; 
ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ од 26 јуни 1990 за утврдување на ус-
ловите за здравјето на животните применливи во внатрешната тр-
говија во рамките на Заедницата и за увоз на семе од домашни жи-
вотни од видот свиња, број 31990L0429, изменета и дополнета со: 
Одлука на Советот 1999/608/EЗ од 10 септември 1999, број 
31999D0608, Одлука на Комисијата 2000/39/EЗ од 16 декември 
1999, број 32000D0039, Регулатива (EЗ) бр 806/2003 на Советот 
од 14 април 2003, број 32003R0806, Директива 2008/73/EЗ на Со-
ветот од 15 јули 2008, број 32008L0073; ОДЛУКАТА НА КОМИ-
СИЈАТА од 20 септември 2011 година на увоз во Заедницата на 
семе од домашни животни од видовите говеда, број 32011D0630, 
изменета и дополнета со Одлуката на Комисијата од 18 јули 2012 
година за изменување и дополнување на Одлуката 2011/630/EU 
во однос на барањата за здравјето на животните во врска со плав 
јазик и Simbu вирус, број 32012D0415; ОДЛУКА НА КОМИСИ-
ЈАТА од 4 јануари 2006 барањата за ветеринарно здеравствена 
сертификација за увоз во Заедницата на ембриони од говеда и за 
укинување на Одлуката 2005/217/EЗ, број 32006D0168, изменета 
и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр 1792/2006 од 23 
октомври 2006 година во врска со усвојување на одредени регула-
тиви и одлуки во областа на слободното движење на стоки, слобо-
дата на движење на лица, политиката на конкуренција, земјоделс-
твото (ветеринарна и фитосанитарна политика), риболовот, транс-
портната политика, даноци, статистика, социјалната политика и 
вработувањето, животната средина, царинската унија и надвореш-
ните односи, во согласност со пристапувањето на Бугарија и Рома-
нија, број 32006R1792, Одлука на Комисијата од 30 ноември 2009 
година за изменување на Одлуката 2006/168/EЗ во врска со листа-
та на тимови за земање и производство на ембриони од говеда 
одобрени за увоз во Заедницата, број 32009D0873, Одлука на Ко-
мисијата од 17 Јули 2012 за изменување на анексите од I до IV на 
Одлуката 2006/168/EЗ во врска со одредени барања за ветеринар-
но здравствена сертификација за увоз во Унијата на говедски ем-
бриони, број 32012D0414; ОДЛУКАТА НА КОМИСИЈАТА од 1 
Март 2012 година за увоз во Унијата на семе од домашни живот-
ни од видот свињи, број 32012D0137; ОДЛУКА НА КОМИСИЈА-
ТА од 26 август 2010 година за увозот на семе, јајце клетки и ем-
бриони од животни од видот овци и кози во Унијата, број 
32010D0472, изменета и допонета со Одлуката на Комисијата од 
17 Јули 2012 за изменување на Одлуката 2010/472/EУ во врска со 
здравствени барања за Simbu вируси и епизоотска хеморагична 
треска, број 32012D0411; ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА од 6 јану-
ари 2004 година за листа на трети земји и делови од трети земји 
од кои е дозволено увоз во државите-членки на живи копитари и 
семе, јајце клетки и ембриони од копитари и за изменување на Од-
луките 93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕК, број 32004D02011, изменета и до-
полнета со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр 1792/2006 од 23 
октомври 2006 година во врска со усвојување на одредени регула-
тиви и одлуки во областа на слободното движење на стоки, слобо-
дата на движење на лица, политиката на конкуренција, земјоделс-
твото (ветеринарна и фитосанитарна политика), риболовот, транс-
портната политика, даноци, статистика, социјалната политика и 
вработувањето, животната средина, царинската унија и надвореш-
ните односи, во согласност со пристапувањето на Бугарија и Рома-
нија, број 32006R1792, Одлука на Комисијата од 17 октомври 
2008 година за изменување на Одлуката 2004/211/EЗ во врска со 
внесување на Бразил, Црна Гора и Србија во листата на трети зем-
ји и нивни делови, од кои увозот во Заедницата на живи копитари 
и семе, јајцеклетки и ембриони од копитари е дозволен, број 
32008D0804, Одлука на Комисијата од 28 Август 2009 година за 
изменување на Одлуката 2004/211/EЗ во врска со внесување на 
Бразил, Црна Гора и Србија во листата на трети земји и нивни де-
лови, од кои увозот во Заедницата на живи копитари и семе, јај-
цеклетки и ембриони од копитари е дозволен, број 32009D0624, 
Одлука на Комисијата од 30 Април 2010 година за изменување на 
Одлуките 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ и 2004/211/EЗ во 
поглед на увозот на регистрирани коњите од некои делови на Ки-
на и за усвојување на деноминации на одредени трети земји, број 
32010D0266, Одлука на Комисијата од 14 јуни 2010 година за из-
менување на Одлуката 2004/211/EC во врска со внесување на Ба-
хреин и Бразил во листата на трети земји и нивни делови, од кои 
увозот во Европската унија на живи копитари и семе, јајце клетки 
и ембриони од копитари е одобрено, број 32010D0333, Одлука на 
Комисијата од 20 август 2010 година за изменување на Одлуките 
92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ и 2004/211/EЗ во однос на 
привремен увоз, повторен увоз по привремен извоз и увозот на ре-
гистрирани коњите и увозот на семе од копитари од одредени де-
лови на Египет, број 32010D0463, Одлука на Комисијата од 8 
октомври 2010 за отстапки од Одлуките 92/260/ЕЕЗ и 2004/211/EЗ 
во однос на привремен увоз на одредени машки регистрирани ко-
њи кои треба да учествуваат во натпревари на пред-олимписки 
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тест настан во 2011 година, на Олимписките игри или на Парао-
лимписките игри во 2012 година во Обединетото Кралство, број 
32010D0613, Одлука на Комисијата од 15 декември 2010 за изме-
нување и дополнување на Одлуката 2004/211/EЗ во врска со вне-
сување на Бразил, Кувајт и Сирија во листата на трети земји и 
нивни делови од кои увозот во Европската унија на живи копита-
ри и семе, јајце клетки и ембриони од копитари се одобрени, број 
32010D0776, Одлука на Комисија од 3 мај 2011за изменување на 
Одлуката 2004/211/EЗ во врска со внесувањето на Јужна Африка 
во листата на трети земји и нивни делови од кои воведувањето во 
Европската унија на живи копитари и семе, јајцеклетки и ембрио-
ни од копитари е одобрено, број 32011D0267, Одлука на Комиси-
ја од 18 август 2011 година за изменување на Анекс I на Одлуката 
2004/211/EЗ во врска со внесување на Бахреин и Либан во листа-
та на трети земји и нивни делови, од кои увозот во Унијата на жи-
ви копитари и семе, јајце клетки и ембриони од копитари е одо-
брено, број 32011D0512, Одлука на Комисијата од 13 Октомври 
2011 година за изменување на Анекс I од Одлуката 2004/211/EЗ 
во врска со внесување на Мексико во листата на трети земји и 
нивни делови, од кои увозот во Унијата на живи копитари и семе, 
јајце клетки и ембриони од копитари е одобрено, број 
32011D0686, Одлука на Комисија од 27 септември 2012 година за 
изменување на Анекс I од Одлуката 2004/211/EЗ во врска со вне-
сување на Бахреин и Бразил во листата на трети земји и нивни де-
лови, од кои воведувањето во Унијата на живи копитари и семе, 
јајце клетки и ембриони од копитари е одобрено, број 
32012D0532; ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА од 26 август 2010 за 
увоз во Унијата на семе, јајце клетки и ембриони од животни од 
копитари во однос на листите на центри за обирање и складирање 
на семе и тимови за земање и производство на ембриони и бара-
ња за сертификација, број 32010D0471.

Член 2
Поимот „земја на потекло на ембрионите“ е третата 

земја каде што ембрионите се произведуваат, собираат, 
обработуваат и по потреба се складираат, и од каде 
што се испраќаат во Република Македонија.

Глава II
Услови за увоз на семе за вештачко осеменување од 

домашни животни од видот говеда

Член 3
(1) Увозот на семе за вештачко осеменување може 

да се врши само од трети земји кои се наоѓаат на листа-
та на трети земји од кои е дозволен увоз на семе за ве-
штачко осеменување од домашни животни од видот го-
веда.

(2) За третата земја да биде ставена на листата од 
став (1) на овој член треба да се земе во предвид:

1) здравствената состојба на домашните животни од 
видот говеда, други домашни животни и дивечот во тре-
тата земја, со посебно внимание на егзотичните боле-
сти кај животните, како и здравствената состојба на жи-
вотната средина во таа земја, коишто може да ја загро-
зат здравствената состојба на животните во Република 
Македонија;

2) редовноста и навременоста на информациите до-
ставени од третата земја во однос на постоењето на за-
разна болест кај животните на нејзината територија, по-
точно, болестите наведени на листите на Светската за-
дравствена огранизација за здравствена заштита на жи-
вотните (во понатамошниот текст: OIE);

3) правилата на таа земја во однос на спречувањето 
и контролата на болести кај животните; 

4) структурата на ветеринарните служби во земјата 
и нивните овластувања;

5) организацијата и спроведувањето на мерките за 
спречување и контрола на заразни болести кај животни-
те и

6) гаранциите што може да ги даде третата земја во 
однос на усогласеноста со одредбите од членовите 3, 4, 
5 и 6 на овој правилник и членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
и 11 од Правилникот за ветеринарно-здравствените ус-
лови за ставање во промет на семе за вештaчко осемену-
вање, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на 
евиденција, условите во поглед на кадарот, простории-
те, опремата и инструментите, начинот и условите за 
одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и офи-
цијалните контроли на семе за вештачко осеменување, 
јајце клeтки и ембриони(*1).

(3) Листата од став (1) на овој член е дадена во При-
лог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4
(1) Увоз на семе за вештачко осеменување испрате-

но од центар за собирање или складирање на семе за ве-
штачко осеменување кој се врши од трети земји наведе-
ни во листата од член 3 на овој правилник ќе биде одо-
брен доколку надлежниот орган на третата земја може 
да гарантира дека:

1) ги исполнува следниве услови:
(a) за одобрување на центри за собирање или скла-

дирање семе за вештачко осеменување, утврдени во 
член 6 од Правилникот за ветеринарно-здравствените 
услови за ставање во промет на семе за вештaчко осеме-
нување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на 
евиденција, условите во поглед на кадарот, простории-
те, опремата и инструментите, начинот и условите за 
одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и офи-
цијалните контроли на семе за вештачко осеменување, 
јајце клeтки и ембриони(*4);

(б) за надзорот на таквите центри утврдени во чле-
новите 7 и 8 од Правилникот за ветеринарно-здравстве-
ните услови за ставање во промет на семе за вештaчко 
осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на воде-
ње на евиденција, условите во поглед на кадарот, про-
сториите, опремата и инструментите, начинот и услови-
те за одобрување на тимовите за ембриотрансфер како 
и официјалните контроли на семе за вештачко осемену-
вање, јајце клeтки и ембрионии(*5);

2) официјално е одобрен од надлежниот орган на 
третата земја, за извоз;

3) под надзор е на ветеринар од центарот и
4) барем двапати годишно е предмет на контроли 

од страна на официјален ветеринар на третата земја.
(2) Надлежниот орган на третата земја која се наоѓа 

на листата од член 3 на овој правилник до Агенцијата 
за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: 
Агенцијата) треба да достави списокот на центри за со-
бирање на семе за вештачко осеменување, кои ги одо-
брил согласно условите од став (1) на овој член и од 
кои семето за вештачко осеменување може да се испра-
ќа во Република Македонија.  

(3) Надлежниот орган на третата земја треба вед-
наш да ја  извести Агенцијата за секое укинување или 
повлекување на одобрението на центрите за собирање 
или складирање на семе за вештачко осеменување, до-
колку тие повеќе не ги исполнува условите од став (1) 
на овој член.

(4) Агенцијата редовно го ажурира списокот на цен-
три за собирање на семе согласно информациите кои 
ги добива од надлежниот орган на третата земја соглас-
но ставовите (2) и (3) на овој член, а истиот е достапен 
за јавноста.
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Член 5
(1) Агенцијата треба да обезбеди дека семето за ве-

штачко осеменувањето од говеда кое се увезува во Ре-
публика Македонија ги исполнува условите од член 11 
од Правилникот за ветеринарно-здравствените услови 
за ставање во промет на семе за вештaчко осеменува-
ње, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на еви-
денција, условите во поглед на кадарот, просториите, 
опремата и инструментите, начинот и условите за одо-
брување на тимовите за ембриотрансфер како и офици-
јалните контроли на семе за вештачко осеменување, јај-
це клeтки и ембриони(*6).

(2) Семето за вештачко осеменувањето треба да по-
текнува од животни кои веднаш пред собирањето на се-
мето за вештачко осеменување престојувале најмалку 
шест месеци на територијата на третата земја која се на-
оѓа на списокот од член 3 став (1) на овој правилник.

(3) По исклучок од член 3 став (1) на овој правил-
ник и став (1) на овој член, Агенцијата нема да одобри 
увоз на семе за вештачко осеменување од трета земја 
која се наоѓа на листата од член 3 доколку семето за ве-
штачко осеменување не е во согласност со барања за 
здравствениот статус на животните за увоз на семе за 
вештачко осеменување од таа земја.

(4) При исполнување на условите од став (2) на овој 
член, треба да се земе во предвид:

1) здравствената состојба во областа каде се наоѓа 
центарот за собирање семе за вештачко осеменување, 
со особено внимание на болестите кои се наоѓаат на 
списокот на OIE;

2) здравствената состојба на стадото во центарот за 
собирање семе за вештачко осеменување, и барањата за 
тестирање;

3) здравствената состојба на животното донори ба-
рањата за тестирање и

4) барања за тестирање во однос на семето за ве-
штачко осеменување.

(5) Семето за вештачко осеменување треба да потек-
нува од одгледувалишта на животни кои се официјално 
слободни од туберкулоза и бруцелоза кај говедата во 
согласност со Правилникот за условите за ставање во 
промет на животни од видовите говеда и свињи(*7). 
Агенцијата одобрува увоз и ставање во промет на семе 
за вештачко осеменување од одгледувалишта кои не се 
официјално слободни од туберкулоза и бруцелоза кај 
говедата доколку третата земја на испорака даде гаран-
ции за здравствениот статус на животните кои се барем 
еднакви со оние од став (3) на овој член.

(6) За целите на овој член се применува mutatis 
mutandis за одредбите од член 4 на Правилникот за ве-
теринарно-здравствените услови за ставање во промет 
на семе за вештaчко осеменување, ембриони и јајце кле-
тки, начинот на водење на евиденција, условите во пог-
лед на кадарот, просториите, опремата и инструменти-
те, начинот и условите за одобрување на тимовите за 
ембриотрансфер како и официјалните контроли на се-
ме за вештачко осеменување, јајце клeтки и ембрио-
ни(*8).

Член 6
(1) При увоз семето за вештачко осеменување треба 

да биде придружено со ветеринарно здравствен серти-
фикат изготвен во согласност со барањата од член 7 на 
овој правилник и потпишан од страна на официјален ве-
теринар од третата земја од каде се врши увозот.

(2) Сертификатот од став (1) на овој член треба:
1) да биде на македонски јазик;
2) да го придружува семето;
3) да биде издаден на еден лист хартија и
4) да е изготвен за еден примач.

Член 7
(1) Семе за вештачко осеменување може да се увезе 

доколку ги исполнува следните услови:
1) доаѓа од трета земја или дел од трета земја која е 

наведена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-
ник;

2) доаѓа од центар за земање или складирање на се-
ме во согласност со ставовите (2), (3) и (4) од член 4 на 
овој правилник;

3) е придружено со ветеринарно здравствен серти-
фикат пополнет во согласност со образецот даден во 
Дел 1 од Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник 
и упатството за пополнување на ветеринарно здравстве-
ниот сертификат дадено во Дел 2 од Прилог 2 на овој 
правилник: 

(а) образец 1 за семе кое е собрано, преработено и 
складирано во согласност со одредбите од членовите 3, 
4, 5 и 6 на овој правилник и членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 и 11 од Правилникот за ветеринарно-здравствените 
услови за ставање во промет на семе за вештaчко осеме-
нување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на 
евиденција, условите во поглед на кадарот, простории-
те, опремата и инструментите, начинот и условите за 
одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и офи-
цијалните контроли на семе за вештачко осеменување, 
јајце клeтки и ембриони(*1) и испратено од центар за со-
бирање на семе од каде е собрано семето;

(б) образец 2 за залихи од семе кое е собрано, прера-
ботено и складирано пред 31 декември 2004, а увезено 
по 31 декември 2004 во согласност со одредбите од чле-
новите 3, 4, 5 и 6 на овој правилник и членовите 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 и 11 од Правилникот за ветеринарно-здрав-
ствените услови за ставање во промет на семе за 
вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, начи-
нот на водење на евиденција, условите во поглед на ка-
дарот, просториите, опремата и инструментите, начи-
нот и условите за одобрување на тимовите за ембрио-
трансфер како и официјалните контроли на семе за ве-
штачко осеменување, јајце клeтки и ембриони(*1) и ис-
пратено од центар за собирање на семе од каде е собра-
но семето и

(в) образец 3 за семе и залихи од семе, наведени во 
потточка (а) и (б) на оваа точка, испратено од центар за 
складирање на семе и

4) е во согласност со условите од ветеринарно здрав-
ствените сертификати од точка 3) на овој став.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку во 
билатерални договори со трети земји се утврдени по-
себни услови во однос на здравјето на животните и ве-
теринарно медицински сертификати при увоз, ќе се 
применуваат тие услови.

Член 8
(1) Семето и залихите на семе од член 7 на овој пра-

вилник не треба да се транспортираат во ист контејнер 
со другите пратки од семе кои:

1) не се наменети за увоз во Република Македонија 
или

2) се со понизок здравствен статус.
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(2) Семето и залихите на семе треба да се транспор-
тираат во затворени и запечатени контејнери и печатот 
не треба да биде оштетен за време на транспортот.

Глава III
Услови за увоз на ембриони и јајце-клетки 

од домашни животни од видот говеда

Член 9
(1) Увоз на ембрионите е дозволен од трети земји 

или делови на трети земји кои се наоѓаат на листата на 
одобрени трети земји за увоз на ембриони од домашни 
животни од видот говеда во Република Македонија. 

(2) За третата земја да биде ставена на листата од 
став (1) на овој член треба да се земе во предвид:

1) здравствената состојба на добитокот, други до-
машни животни и дивечот во третата земја, со посебно 
внимание на егзотичните болести кај животните, како 
и здравствената состојба на животната средина во таа 
земја, кои што може да ја загрозат здравствената состој-
ба на животните во Република Македонија;

2) редовноста и навременоста на информациите до-
ставени од третата земја во однос на постоењето на за-
разна болест кај животните на нејзината територија осо-
бено болестите од листите А и Б на OIE;

3) правилата на земјатa во однос на спречување и 
контрола на болести кај животните;

4) структурата на ветеринарните служби во земјата 
и нивните овластувања;

5) организацијата и спроведувањето на мерките за 
спречување и контрола на заразни болести кај животни-
те и

6) гаранциите што може да ги даде земјатa во однос 
на усогласеноста со правилата утврдени во овој правил-
ник.

(3) Листата од став (1) на овој член е дадена во При-
лог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10
(1) Дозволен е увоз на ембриони од тим за собирање 

или производство на ембриони од трета земја која се нао-
ѓа на листата од член 9 на овој правилник доколку над-
лежнот орган на трета земја може да гарантира дека:

1) ги исполнува условите:
(a) за одобрување на тимови за собирање и произ-

водство на ембриони, утврдени во член 14 од Правил-
никот за ветеринарно-здравствените услови за ставање 
во промет на семе за вештaчко осеменување, ембриони 
и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, усло-
вите во поглед на кадарот, просториите, опремата и ин-
струментите, начинот и условите за одобрување на ти-
мовите за ембриотрансфер како и официјалните контро-
ли на семе за вештачко осеменување, јајце клeтки и ем-
бриони(*9) и 

(б) за собирање, преработка, складирањето и транс-
портот на ембриони од страна на такви тимови, утврде-
но во членовите 15 и 16 од Правилникот за ветеринар-
но-здравствените услови за ставање во промет на семе 
за вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, на-
чинот на водење на евиденција, условите во поглед на 
кадарот, просториите, опремата и инструментите, начи-
нот и условите за одобрување на тимовите за ембрио-
трансфер како и официјалните контроли на семе за ве-
штачко осеменување, јајце клeтки и ембриони(*10). 

2) официјално е одобрен од надлежниот орган на 
третата земја за извоз и

3) најмалку двапати годишно е предмет на контро-
ли од страна на официјален ветеринар на третата земја.

(2) Надлежниот орган на третата земја која се наоѓа 
на листата од член 9 на овој правилник до Агенцијата 
треба да  достави списокот на тимови за собирање и 
производство на ембриони, кои ги одобрил согласно ус-
ловите од став (1) на овој член и од коишто ембриони-
те може да се испраќа во Република Македонија.

(3) Надлежниот орган на третата земја треба вед-
наш да го укине или повлече одобрението на тимот за 
собирање и производство на ембриони доколку тој по-
веќе не ги исполнува условите од став (1) од овој член 
и за што веднаш ја известува Агенцијата.

(4) Агенцијата редовно го ажурира списокот на ти-
мови за собирање на ембриони согласно информациите 
кои ги добива од надлежниот орган на третата земја 
согласно ставовите (2) и (3) на овој член, а истиот е до-
стапен за јавноста.

Член 11
(1) Увозот на ембриони од територијата на трета 

земја која се наоѓа на листата од член 9 став (1) на овој 
правилник е дозволен доколку ембрионите.

1) потекнуваат од животни донори кои веднаш пред 
собирањето на нивните ембриони, се наоѓале најмалку 
шест месеци на територијата на третата земја и во најм-
ногу две стада кои ги исполнуваат барањата утврдени 
во став  (2) на овој член и

2) се  во согласност со барањата за здравствен ста-
тус на животните за увоз на ембриони од таа земја.

(2) При усвојување на барањата од став (1) точка 1) 
од овој член, треба да се земе предвид:

1) здравствената состојба на регионот околу место-
то каде се собираат ембрионите со посебно внимание 
на болестите кои се наоѓаат на листата А на OIE;

2) здравствената состојба на стадо од кое се собира-
ат ембрионите вклучувајќи ги и барањата за тестирање;

3) здравствената состојба на животното донор и ба-
рањата за тестирање и 

4) барањата за собирањето, преработка и складира-
њето на ембрионите.

(3) За утврдување на барањата за здравствен статус 
на животните во однос на туберкулоза, бруцелоза и ен-
зоотска леукоза кај говедата во согласност со став (1) 
од овој член се земаат стандардите пропишани во Пра-
вилникот за условите за ставање во промет на животни 
од видовите говеда и свињи(*7). Директорот на Агенци-
јата може да направи одстапка од овие барања, доколку 
третата земја на испорака даде гаранции за здравствени-
от статус на животните кои се исти или најмалку една-
кви со оние од став (2) од овој член, по спроведената 
постапка од страна на Европската Комисија со која Ко-
мисијата е овластена да постапува за работи кои се одне-
суваат на безбедност на храна и ветеринарна политика.

(4) При утврдување на барањата за здравствен ста-
тус  на животните во однос на лигавка и шап согласно 
став (1) од овој член, треба да се земе во предвид дека:

1) само замрзнати ембриони може да се увезуваат 
од трети земји каде се врши вакцинација против лига-
вка и шап. Ембрионите треба да се складирани според 
одобрени услови најмалку 30 дена пред испораката и
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2) животните донори требаат да потекнуваат од одг-
ледувалиште каде што ниту едно животно не било вак-
цинирано против лигавка и шап најмалку 30 дена пред 
собирањето и одгледувалиште коешто не е предмет на 
мерки за забрана или карантин.

Член 12
Увоз на ембриони од говеда се врши од трети земји 

кои се наоѓаат на листата дадена во Прилог 3 на овој 
правилник и кои се собрани или произведени од одо-
брени тимови за собирање или производство на ембрио-
ни во согласност со член 10 на овој правилник.

Член 13
Увоз на in vivo добиени ембриони од говеда се врши 

доколку ги исполнуваат здравствените барања за живот-
ните од ветеринарно здравствениот сертификат за увоз 
на in vivo добиени ембриони од говеда даден во При-
лог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 14
(1) Увоз на in vitro добиени ембриони се врши до-

колку се оплодени со семе кое е во согласност со одред-
бите од членовите 3, 4, 5 и 6 на овој правилник и члено-
вите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од Правилникот за ветери-
нарно-здравствените услови за ставање во промет на се-
ме за вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, 
начинот на водење на евиденција, условите во поглед 
на кадарот, просториите, опремата и инструментите, на-
чинот и условите за одобрување на тимовите за ембрио-
трансфер како и официјалните контроли на семе за ве-
штачко осеменување, јајце клeтки и ембриони(*1) и кои 
ги исполнуваат здравствените барања за животните од 
ветеринарно здравствениот сертификат за увоз на in 
vitro добиени ембриони од говеда даден во Прилог 5 
кој е составен дел на овој правилник.

(2) Увоз на in vitro добиени ембриони се врши до-
колку се оплодени со семе кое е произведена во одобре-
ни центри за собирање на семе или се складирани во 
центри за чување на семе во трети земји кои се наоѓаат 
на листата од Прилог 1 на овој правилник и кои ги ис-
полнуваат барањата од ветеринарно здравствен серти-
фикат за увоз на in vivo добиени ембриони од говеда 
кои се оплодени со семе кое доаѓа од центар за собира-
ње или центар за складирање на семе одобрен од стра-
на на надлежниот орган на земјата од каде се увезува 
даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правил-
ник, под услов ембрионите:

1) да не се ставаат во промет во Република Македо-
нија и

2) да се имплантираат исклучиво во женски говеда 
на местото на дестинација кое е наведено во ветеринар-
но здравстениот сертификат.

Глава IV
Услови за увозот на семе за вештачко осеменување 

од домашни животни од видот свињи

Член 15
(1) Увозот на семе за вештачко осеменување може 

да се врши само од трети земји кои се наоѓаат на листа-
та трети земји од кои е дозволен увоз на семе за вештач-
ко осеменување од домашни животни од видот свињи.

(2) За третата земја да биде ставена на листата од 
став (1) на овој член треба да се земе во предвид:

1) здравствената состојба на добитокот, други до-
машни животни и дивечот во третата земја, со посебно 
внимание на егзотичните болести кај животните, како 
и здравствената состојба на животната средина во таа 
земја, кои што може да ја загрозат здравствената состој-
ба на животните во Република Македонија;

2) редовноста и навременоста на информациите до-
ставени од третата земја во однос на постоењето на за-
разна болест кај животните на нејзината територија, по-
точно, болестите наведени на листите А и Б на OIE;

3) правилата на таа земја во однос на спречувањето 
и контролата на болести кај животните;

4) структурата на ветеринарните служби во земјата 
и нивните овластувања;

5) организацијата и спроведувањето на мерките за 
спречување и контрола на заразни болести кај животни-
те и

6) гаранциите што може да ги даде третата земја во од-
нос на усогласувањето со одредбите од овој правилник.

(3) Листата од став (1) на овој член е дадена во При-
лог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 16
(1) Увоз на семе за вештачко осеменување испрате-

но центар за собирање на семе за вештачко од трети 
земји кои се наоѓаат на листата од член 15 на овој пра-
вилник ќе биде одобрен доколку надлежниот орган на 
третата земја може да гарантира дека:

1) ги исполнува условите:
(а) за одобрување на центар за собирање на семе за 

вештачко осеменување утврдени во член 21 од Правил-
никот за ветеринарно-здравствените услови за ставање 
во промет на семе за вештaчко осеменување, ембриони 
и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, усло-
вите во поглед на кадарот, просториите, опремата и ин-
струментите, начинот и условите за одобрување на ти-
мовите за ембриотрансфер како и официјалните контро-
ли на семе за вештачко осеменување, јајце клeтки и ем-
бриони(*11) и

(б) за надзор на таквите центри, утврдени во член 
22 од Правилникот за ветеринарно-здравствените усло-
ви за ставање во промет на семе за вештaчко осеменува-
ње, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на еви-
денција, условите во поглед на кадарот, просториите, 
опремата и инструментите, начинот и условите за одо-
брување на тимовите за ембриотрансфер како и офици-
јалните контроли на семе за вештачко осеменување, јај-
це клeтки и ембриони(*12);

2) одобрен е за извоз од надлежниот орган на трета-
та земја;

3) се наоѓа под надзор на ветеринар од центарот и
4) барем двапати годишно е предмет на контроли 

од страна на официјален ветеринар.
(2) Надлежниот орган на третата земја од листата 

од член 15 на овој правилник до Агенцијата треба да  
достави списокот на центри за собирање на семе за ве-
штачко осеменување, кои ги одобрил согласно услови-
те од став (1) на овој член и од кои семето за вештачко 
осеменување може да се испраќа во Република Македо-
нија.

(3) Надлежниот орган на третата земја од листата 
од член 15 на овој правилник треба веднаш да ја изве-
сти Агенцијата за секое укинување или повлекување на 
одобрението на центрите за собирање или складирање 
на семе за вештачко осеменување, доколку тие повеќе 
не ги исполнува условите од став (1) на овој член.
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(4) Агенцијата редовно го ажурира списокот на цен-
три за собирање и складирање на семе согласно инфор-
мациите кои ги добива од надлежниот орган на третата 
земја согласно ставовите (3) на овој член, а истиот е до-
стапен за јавноста.

Член 17
(1) Семето за вештачко осеменување треба да потек-

нува од животни кои, непосредно пред собирањето на 
семето за вештачко осеменување, престојувале послед-
ните три месеци на територија на трета земја која се на-
оѓа на листата од член 15 став (1) на овој правилник.

(2) По исклучок од член 15 став (1) на овој правил-
ник и став (1) на овој член, Агенцијата нема да одобри 
увоз на семе за вештачко осеменување од трета земја 
која се наоѓа на листата на одобрени трети земји докол-
ку семето за вештачко осеменување не е во согласност 
со усвоените барања за здравствениот статус на живот-
ните за увоз на семе за вештачко осеменување од таа 
земја. 

(3) При утврдувањето на барањата од став (2) на 
овој член, треба да се земе предвид:

1) здравствената состојба во областа околу цента-
рот за собирање на семе за вештачко осеменување, со 
особено внимание на болестите поточно, болестите на-
ведени на листите А  на OIE;

2) здравствената состојба на стадото во центарот за 
собирање на семе за вештачко осеменување и барањата 
за тестирање;

3) здравствената состојба на животното донор и ба-
рањата за тестирање и

4) барањата за тестирање во однос на семе за ве-
штачко осеменување.

(4) Врз основа на пристап од-случај-до-случај, Аген-
цијата може да дозволи исклучоци од стандардите утвр-
дени во Глава II Оддел III од Правилникот за ветеринар-
но-здравствените услови за ставање во промет на семе 
за вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, на-
чинот на водење на евиденција, условите во поглед на 
кадарот, просториите, опремата и инструментите, начи-
нот и условите за одобрување на тимовите за ембрио-
трансфер како и официјалните контроли на семе за ве-
штачко осеменување, јајце клeтки и ембриони(*13) кога 
третата земја обезбедува гаранции најмалку еднакви за 
здравствениот статус на животните.

(5) За целите на овој член се применува mutatis 
mutandis за одредбите од член 19 од Правилникот за ве-
теринарно-здравствените услови за ставање во промет 
на семе за вештaчко осеменување, ембриони и јајце кле-
тки, начинот на водење на евиденција, условите во пог-
лед на кадарот, просториите, опремата и инструменти-
те, начинот и условите за одобрување на тимовите за 
ембриотрансфер како и официјалните контроли на се-
ме за вештачко осеменување, јајце клeтки и ембрио-
ни(*14).

Член 18
(1) Увоз на семе од свињи се врши доколку се ис-

полнети следните услови: 
1) доаѓа од трета земја или дел од трета земја која 

се наоѓа на листата од Прилог 7 кој е составен дел на 
овој правилник; 

2) доаѓа од центар за собирање на семе во соглас-
ност со листат утврдена во ставовите (2), (3) и (4) од 
член 16 на овој правилник; 

3) е придружено со ветеринарно здравствен серти-
фикат во согласност со член 20 на овој правилник и

4) е во согласност со условите од ветеринарно здрав-
ствениот сертификат од точка 3) на овој став.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку во 
билатерални договори со трети земји се утврдени по-
себни услови во однос на здравјето на животните и ве-
теринарно медицински сертификати при увоз, ќе се 
применуваат тие услови.

(3) Агенцијата нема да дозволи прием на пратки до-
колку при проверка на документацијата се утврди дека 
не се исполнети одредбите од член 15 на овој правил-
ник.

(4) Надлежниот орган треба да ги преземе сите неоп-
ходни мерки, вклучувајќи и складирање во карантин за 
да се добие конечна потврда во случаи кога постои сом-
неж дека семето за вештачко осеменување, јајце-кле-
тките и ембрионите се инфицирани или контаминира-
ни со патогени микроорганизми.

(5) Во случаи утврдени во ставовите (3) или (4) од 
овој член, по барање на испраќачот или негов претстав-
ник треба, да се одобри враќање на семето за вештачко 
осеменување, под услови тоа да не е во спротивност со 
одредбите за здравствена заштита на животните.

(6) При забрана на увоз на семе за вештачко осеме-
нување врз било која основа утведена во ставовите (3) 
или (4) од овој член, а третата земја собирач во рок од 
30 дена не го одобри враќање на тоа семе за вештачко 
осеменување, надлежниот ветеринарен орган на Репуб-
лика Македонија ќе издаде наредба за негово уништува-
ње.

(7) За одлуките донесени од надлежниот орган спо-
ред ставовите (3), (4), (5) и (6) на овој член треба да се 
извести испраќачот или негов претставник заедно со 
причините за истите.

Член 19
(1) Агенцијата треба да обезбеди секоја пратка на 

семе за вештачко осеменување која влегува во царин-
ска зона на Република Македонија да подлежи на кон-
трола пред да биде пуштена во промет или ставена во 
царинска постапка и да го забрани внесувањето на семе 
за вештачко осеменување во Република Македонија до-
колку при контрола на увозот извршена на пристигну-
вање утврди дека:

1) семето за вештачко осеменување доаѓа од терито-
рија на трета земја која не се наоѓа на листата од член 
15 став (1) на овој правилник;

2) семето за вештачко осеменување доаѓа од центар 
за собирање на семе за вештачко осеменување кој не се 
наоѓа на листата од член 16 став (1) на овој правилник;

3) семето за вештачко осеменување доаѓа од терито-
рија на трета земја од која е забранет увозот врз основа 
на здравствениот статус на животните и

4) здравствениот сертификат кој го прати семето за 
вештачко осеменување не е во согласност со условите 
утврдени во член 18 на овој правилник.

(2) Став (1) од овој член не се однесува на пратки 
од семе за вештачко осеменување кои пристигнуваат 
во царинската зона на Република Македонија и кои се 
ставени во царинска постапка на транзит за пратки чија 
крајна дестинација се наоѓа надвор од таа територија, 
но не и за пратки кои не се ставаат во царинската по-
стапка за транзит преку територијата на Република Ма-
кедонија.
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(3) Агенцијата треба да ги преземе сите неопходни 
мерки, вклучувајќи и складирањето во карантин, под 
услов тоа да не влијае врз вијабилноста на семето за ве-
штачко осеменување, до пристигнувањето на резултати-
те од испитување во случаи кога постои сомнеж дека 
семето за вештачко осеменување е заразено или конта-
минирано од патогени организми.

(4) Доколку увозот на семето за вештачко осемену-
вање не е доволено заради не исполнување на одредби-
те утврдени во ставовите (1), (2) или (3) на овој член а 
третата земја извозничка не го одобри враќањето на се-
мето за вештачко осеменување во рок од 30 дена во слу-
чај на длабоко смрзнато семе за вештачко осеменува-
ње, или веднаш во случај на семе за вештачко осемену-
вање наменето да се употребува како свежо, Агенција-
та ќе нареди негово уништување.

Член 20
(1) Увоз на семе за вештачко осеменување се врши 

доколку пратката е придружена со ветеринарно здрав-
ствен сертификат, целосно пополнет и потпишан од 
страна на официјален ветеринар на земјата која го испо-
рачува.

(2) Образецот на сертификатот од став (1) треба да:
1) е изготвен на македонски јазик и службениот ја-

зик на третата земја на испорака и на англиски јазик во 
случај на транзит низ земја-членка;

2) ја придружува пратката на семетo за вештачко 
осеменување во оригинал;

3) е изготвен на еден лист хартија или неколку ли-
стови, поврзани еден со друг и

4) е наменет за еден примач.
(3) Образецот на ветеринарно здравствен сертифи-

кат од став (1) на овој член е даден во Прилог 8 кој е со-
ставен дел на овој правилник, а упатството за пополну-
вање на ветеринарно здравствениот сертификат е даде-
но во Дел 2 од Прилог 2 на овој правилник.

Член 21
(1) Семето и залихите на семе од член 20 на овој 

правилник не треба да се транспортираат во ист контеј-
нер со другите пратки од семе кои:

1) не се наменети за увоз во Република Македонија 
или

2) се со понизок здравствен статус.
(2) Семето и залихите на семе треба да се транспор-

тираат во затворени и запечатени контејнери и печатот 
не треба да биде оштетен за време на транспортот.

Глава V
Услови за увоз на семе за вештачко осеменување, 

јајце-клетки и ембриони од домашни животни од ви-
дот овци, кози, копитари и свињи

Член 22
(1) Условите кои се применуваат при увоз на семе 

за вештачко осеменување, јајце-клетки и ембриони, оп-
фатени со оваа Глава, треба да се најмалку еднакви со 
условите утврдени во Глава II Оддел IV од Правилни-
кот за ветеринарно-здравствените услови за ставање во 
промет на семе за вештaчко осеменување, ембриони и 
јајце клетки, начинот на водење на евиденција, услови-
те во поглед на кадарот, просториите, опремата и ин-
струментите, начинот и условите за одобрување на ти-
мовите за ембриотрансфер како и официјалните контро-
ли на семе за вештачко осеменување, јајце клeтки и ем-
бриони(*15) и со ставовите (2), (3) и (4) на овој член. 

(2) Увоз на семе за вештачко осеменување, јајце-
клетки и ембриони од домашни животни од овци, кози 
и копитари се врши доколку се исполнети следните ус-
лови:

1) да доаѓаат од трета земја која е на листата изго-
твен согласно став (3) точка 1) на овој член и

2) да се придружени со ветеринарно здравствен се-
ритификат потпишан од надлежниот орган на земјата 
извозник со кој се потврдува дека, семето за вештачко 
осеменување, јајце-клетките и ембрионите доаѓаат од 
одобрени центри за собирање и складирање или тимо-
ви за собирање и производство кои нудат гаранции што 
се најмалку еднакви со оние утврдени во член 28 од 
Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за 
ставање во промет на семе за вештaчко осеменување, 
ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиден-
ција, условите во поглед на кадарот, просториите, опре-
мата и инструментите, начинот и условите за одобрува-
ње на тимовите за ембриотрансфер како и официјални-
те контроли на семе за вештачко осеменување, јајце 
клeтки и ембриони(*16).

(3) Агенцијата ќе одобри увоз семе за вештачко осе-
менување, јајце-клетки и ембриони само од одобрени 
трети земји кои се наоѓаат на листата на одобрени трети 
земји односно кои ги исполнуваат следните услови:

1) трета земја или дел од трета земја е одобрен за 
увоз од страна на Агенцијата; 

2) доаѓаат од одобрени центри или тимови кои се на-
оѓаат на листата изготвена од страна на надлежниот ор-
ган на третата земја од листата од точка 1) на овој став 
и за кои надлежниот орган на третата замја може да га-
рантира еднакви услови на условите од член 26 од Пра-
вилникот за ветеринарно-здравствените услови за става-
ње во промет на семе за вештaчко осеменување, ембри-
они и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, 
условите во поглед на кадарот, просториите, опремата 
и инструментите, начинот и условите за одобрување на 
тимовите за ембриотрансфер како и официјалните кон-
троли на семе за вештачко осеменување, јајце клeтки и 
ембриони(*17) и

3) кои ги исполнуваат конкретните барања за здрав-
ствен статус на животните, особено за заштита на земја-
та од одредени егзотични болести или нудат гаранции 
еднакви на оние предвидени во Глава II оддел IV од 
Правилникот за ветеринарно-здравствените услови за 
ставање во промет на семе за вештaчко осеменување, 
ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиден-
ција, условите во поглед на кадарот, просториите, опре-
мата и инструментите, начинот и условите за одобрува-
ње на тимовите за ембриотрансфер како и официјални-
те контроли на семе за вештачко осеменување, јајце 
клeтки и ембриони(*15).

(4) Листата од став (3) на овој член може да опфаќа 
само трети земји или делови од трети земји:

1) од кои увозот не е забранет:
(а) поради постоење на една од болестите од При-

лог I од Правилникот за ветеринарно-здравствените ус-
лови за ставање во промет на семе за вештaчко осемену-
вање, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на 
евиденција, условите во поглед на кадарот, простории-
те, опремата и инструментите, начинот и условите за 
одобрување на тимовите за ембриотрансфер како и офи-
цијалните контроли на семе за вештачко осеменување, 
јајце клeтки и ембриони(*18) или било која друга егзотич-
на болест и  
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(б) заради заштитни мерки поради промената на 
здравствената состојба на животните во третата земја и

2) кои, во однос на нивното законодавство и органи-
зацијата на ветеринарните и инспекциските служби, ов-
ластувањата на таквите служби и надзорот можат да до-
кажат дека се во можност да го гарантираат спроведува-
њето на националното законодавство од областа на ве-
теринарното здравство;

3) чии ветеринарни служби може да гарантираат де-
ка се исполнети барањата за здравствена заштита на 
живтните кои се еквивалантни на барањата утврдени 
во Глава II Оддел IV од Правилникот за ветеринарно-
здравствените услови за ставање во промет на семе за 
вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, начи-
нот на водење на евиденција, условите во поглед на ка-
дарот, просториите, опремата и инструментите, начи-
нот и условите за одобрување на тимовите за ембрио-
трансфер како и официјалните контроли на семе за ве-
штачко осеменување, јајце клeтки и ембриони(*15).

Член 23
Увоз на семе за вештачко осеменување, јајце-кле-

тки и ембриони е дозволен само доколку:
1) се придружени со ветеринарно здравствен серти-

фикат изготвен од страна на официјалниот ветеринар;
2) ги задоволуваат контролите кај животните при 

нивниот влез во Република Македонија во согласност 
со Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит, формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жува пратката со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и преглед при увоз и тран-
зит на пратка со живи животни, аквакултура и произво-
ди од животинско потекло(*19).

Член 24
(1) Увоз на семе од овци и кози се врши доколку се 

исполнети следните услови: 
1) доаѓа од трета земја или дел од трета земја која 

се наоѓа на листата од Прилог 9 кој е составен дел на 
овој правилник;

2) доаѓа од центар за собирање на семе во соглас-
ност со листата утврдена во член 22 на овој правилник; 

3) е придружено со ветеринарно здравствен серти-
фикат пополнет во согласност со образецот даден во 
Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник и упат-
ството за пополнување на ветеринарно здравствениот 
сертификат дадено во Дел 2 од Прилог 2 на овој правил-
ник:

(а) образец 1 за семе кое е испратено од одобрен 
центар за собирање на семе и

(б) образец 2 за семе кое е испратено од одобрен 
центар за складирање на семе и

4) се во согласност со условите од ветеринарно 
здравствените сертификати од точка 3) на овој став. 

(2) По исклучок од точка 3) од став (1) на овој член, 
доколку во билатерални договори со трети земји се 
утврдени посебни услови во однос на здравјето на жи-
вотните и ветеринарно медицински сертификати при 
увоз, ќе се применуваат тие услови.

Член 25
(1) Увоз на јајце клетки и ембриони од овци и кози 

се врши доколку се исполнети следните услови: 
1) доаѓа од трета земја или дел од трета земја која 

се наоѓа на листата од Прилог 11 кој е составен дел на 
овој правилник;

2) доаѓа од одобрен тим за собирање или за произ-
водство на ембриони во согласност со листата утврде-
на во член 22 на овој правилник; 

3) е придружено со ветеринарно здравствен сертифи-
кат пополнет во согласност со образецот даден во При-
лог 12 кој е составен дел на овој правилник и упатството 
за пополнување на ветеринарно здравствениот сертифи-
кат даден во Дел 2 од Прилог 2 на овој правилник:

(а) образец 1 за семе кое е испратено од одобрен 
центар за собирање на семе и

(б) образец 2 за семе кое е испраетно од одобрен 
центар за складирање на семе и

4) се во согласност со условите од ветеринарно 
здравствените сертификати од точка 3) на овој став. 

(2) По исклучок од точка 3) од став (1) на овој член, 
доколку во билатерални договори со трети земји се 
утврдени посебни услови во однос на здравјето на жи-
вотните и ветеринарно медицински сертификати при 
увоз, ќе се применуваат тие услови.

Член 26
(1) Семето, јајце клетките и ембрионите од овци и 

кози не треба да се транспортира во ист контејнер со 
другите пратки од семе, јајце клетки и ембриони кои:

1) не се наменети за увоз во Република Македонија 
или

2) се со понизок здравствен статус.
(2) Семето, јајце клетките и ембрионите треба да се 

транспортираат во затворени и запечатени контејнери 
и печатот не треба да биде оштетен за време на транс-
портот.

Член 27
(1) Увоз на семе од копитари се врши од трети земји 

или делови од трети земји кои се наведени во колоните 2 
и 4 од Дел 2 од Прилог 6 од 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-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат 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, аквакул-
тура и производи од животинско потекло(*2), односно од 
кои е одобрен постојан увоз на регистрирани копитари 
за одгледување и размножување. 

(2) Увозот на семе се врши под услов семето да би-
де собрано за извоз во Република Македонија единстве-
но од копитари кои се одобрени за постојан увоз и та-
квиот увоз ги исполнува барањата од колоните 11, 12 и 
13 од Дел 2 од Прилог 6 од 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-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло, како 
и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло(*2).
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Член 28
(1) Увоз на јајце клетки и ембриони од копитари се 

врши од трети земји или делови од трети земји кои се 
наведени во колоните 2 и 4 од Дел 2 од Прилог 6 од 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит, формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и преглед при увоз и тран-
зит на пратка со живи животни, аквакултура и произво-
ди од животинско потекло(*2), односно од кои е одо-
брен постојан увоз на регистрирани копитари за одгле-
дување и размножување.

(2) Увозот на јајце клетки и ембриони од копитари 
треба да ги исполнува барањата од колона 14 од Дел 2 
од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката 
за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одо-
брен увоз и транзит, формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или други документи 
што ја придружуваат пратката со живи животни, аква-
култура и производи од животинско потекло, како и на-
чинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакул-
тура и производи од животинско потекло(*2).

Член 29
Увоз на семе од копитари се врши само доколку е 

собрано во одобрен центар за собирање на семе во сог-
ласност со член 22 и 23 на овој правилник и членовите 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 и 
Прилозите 1 и 2 од Правилникот за ветеринарно-здрав-
ствените услови за ставање во промет на семе за 
вештaчко осеменување, ембриони и јајце клетки, начи-
нот на водење на евиденција, условите во поглед на ка-
дарот, просториите, опремата и инструментите, начи-
нот и условите за одобрување на тимовите за ембрио-
трансфер како и официјалните контроли на семе за ве-
штачко осеменување, јајце клeтки и ембриони се усог-
ласени(*3) и се наоѓа на листата од Дел 2 од Прилог 6 од 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит, формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло, како и начинот и постап-
ката на вршење на проверка и преглед при увоз и тран-
зит на пратка со живи животни, аквакултура и произво-
ди од животинско потекло(*2) и ги исполнуваат барања-
та од ветеринарно здравствениот сертификат од При-
лог 13 кој е составен дел на овој правилник.

Член 30
Увоз на јајце клетки и ембриони од копитари се вр-

ши доколку јајце клетките и ембрионите ги исполнува-
ат барањата од ветеринарно здравствениот сертификат 
кој е даден во Прилог 14 и е составен дел на овој пра-
вилник.

Член 31
(1) Увоз на семе од копитари се врши:
1) доколку е придружено со ветеринарно здрав-

ствен сертификат пополнет во согласност со обрасците 
дадени во Прилог 13 на овој правилник и упатството за 
пополнување на ветеринарно здравствениот сертифи-
кат дадено во Дел 2 од Прилог 2 на овој правилник:

(а) образец 1 за пратки од семе кое е собрано по 31 
август 2012 и испратрено од одобрен центар за собира-
ње на семе од каде потекнува семето;

(б) образец 2 за пратки од семе во залиха кое е со-
брано преработено и складирано пред 1 септември 
2010 и испратено по 31 август 2010 од одобрен центар 
за собирање на семе од каде потекнува семето;

(в) образец 3 за пратки од семе и семе во залиха од 
потточките (а) и (б) на оваа точка испратрено од одо-
брен центар за складирање на семе;

2) се во согласност со условите од ветеринарно 
здравствените сертификати од точка 1) на овој став. 

(2) По исклучок од точка 1) од став (1) на овој член, 
доколку во билатерални договори со трети земји се 
утврдени посебни услови во однос на здравјето на жи-
вотните и ветеринарно здравствени сертификати при 
увоз, се применуваат тие услови.

Член 32
(1) Увоз на јајце клетки и ембриони од копитари се 

врши:
1) од одобрен центар за собирање на ембриони или 

одобрен центар за производство на ембриони во соглас-
ност со листата утврдена во член 22 на овој правилник;

2) доколку се придружени со ветеринарно здрав-
ствен сертификат пополнет во согласност со образецот 
даден во Прилог 14 на овој правилник и упатството за 
пополнување на ветеринарно здравствениот сертифи-
кат дадено во Дел 2 од Прилог 2 на овој правилник:

(2) По исклучок од точка 2) од став (1) на овој член, 
доколку во билатерални договори со трети земји се 
утврдени посебни услови во однос на здравјето на жи-
вотните и ветеринарно здравствени сертификати при 
увоз, се применуваат тие услови.

Член 33
(1) Семето, јајце клетките и ембрионите од копита-

ри не треба да се транспортираат во ист контејнер со 
други пратки од семе, јајце клетки и ембрионите кои:

1) не се наменети за увоз во Република Македонија, 
или

2) се со понизок здравствен статус.
(2) Семето, јајце клетките и ембрионите треба да се 

транспортираат во затворени и запечатени контејнери 
и печатот не треба да биде оштетен за време на транс-
портот.

Глава VI
Преоднa и завршнa одредбa

Член 34
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 02-302/3 Директор на Агенција
17 мај 2013 година за храна и ветеринарство,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1829.
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на  член 9 и член 36 став 1 од Зако-
нот за Советот на Јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), и член 
19 став 1 од Законот за јавното обвинителство („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува                   

О Г Л А С
за избор на

I
1. Еден Јавен обвинител за времено упатување во 

Основното јавно обвинителство Кочани до 6 (шест) 
месеци

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен 
условите предвидени во члeн 45 од Законот за јавно 
обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07), Зако-
нот за измени и дополнување на Законот за јавно обви-
нителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е 
како посебен услов  да исполнуваат:

I. Кандидатот за избор на јавен обвинител во Основ-
но јавно обвинителство освен условите предвидени во 
член 44 став 1 од  Законот за јавно обвинителство („Сл. 
весник на РМ“ број150/07), потребно е како посебен  
услов  да исполнува  работно искуство  како јавен 
обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и 
лекарско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-
нал или заверена фотокопија на нотар, треба потреб-
ните документи да  ги достават до Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија ул. „Вељко 
Влаховиќ” бр. 26 во рок од 8 дена од објавувањето во 
„Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                 

А.бр.136-3/13 Совет на јавните обвинители
31 мај 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

__________
                                                                       

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1830.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплатува-
ње на надоместокот за задолжителни резерви на нафта 
и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или про-
изводство на нафтени деривати („Службен весник на 
РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 41,170
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 42,601

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 40,965

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 40,611

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 33,497

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 80,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 81,50

б) Дизел гориво                                                                                                   ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 67,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 56,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 41,049

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-
вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука.

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,956
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,796

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,209

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.6.2013 годи-
на и истата ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1025/1
3 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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1831.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 45 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштво-
то за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖБАНА 
ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, за менување на лиценца за 
трговија со електрична енергија на седницата одржана 
на ден 30.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ-ТРГОВИЈА СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на ВЕРБУНД – Тргувач со Електрич-
на Енергија Македонија ДООЕЛ Скопје за вршење на 
енергетска дејност трговија со електрична енергија, из-
дадена со Одлука бр. 02-986/1 од 25.5.2007 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/2007), (сегашен назив 
на друштвото: Друштво за продажба на енергија ГЕН-
И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје), се ме-
нува. 

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-85/13
30 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖ-

БА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, Бул. Партизански 
одреди бр. 15А-1, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Трговија со електрична енергија 

3. Датум на менување на лиценцата: 
30. 5.2013 година 

4. Датум до кога важи лиценцата: 
30. 5.2023 година 

5. Евидентен број на издадената/изменетата  ли-
ценца: 

ЕЕ - 17.10.1/07/2/13

6. Број на деловниот субјект - 6215092
         
7. Единствен даночен број - 4030007630736

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија. 

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од За-
конот за енергетика. Трговецот во својство на снабду-
вач може да продава електрична енергија и на потрошу-
вачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учес-
тво на пазарот на електрична енергија, утврдени во па-
зарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енерги-
ја која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е 
должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во 
согласност со пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија и мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија како и Пра-
вилата за доделување на прекуграничните преносни ка-
пацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта

Енергетската дејност трговија со електрична енерги-
ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори за купување и продажба на 
електрична енергија  и договори за закупување на пре-
носен и/или дистрибутивен капацитет. 

   
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата може да ја врши на целата 
територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските 
на носителот на лиценцата 

 Носителот на лиценцата е должен да:
 -   обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети;
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- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, 
согласно превземените обврски за потрошувачите кога 
врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски распо-
ред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат услови-
те за самостојно учество на пазарот на електрична енер-
гија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со еле-
ктрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција 

  Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

13. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на елект-
рична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија;

- како и други промени во работењето согласно пра-
вилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

   Изменување и продолжување, како и пренесува-
ње, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти. 
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1832.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 50 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 143/2011), на 
седницата одржана на 30.5.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото  за трговија со електрична енергија 
ВЕРБУНД – Тргувач со Електрична Енергија Маке-
донија ДООЕЛ Скопје, му  престанува лиценцата за 
вршење на енергетската дејност транзит на електрична 
енергија, издадена од Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија со Одлука бр. 02-2384/1 
од 26 октомври 2009 година и објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 130/09. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

УП1 Бр. 07-85-1/13
30 мај 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1833.
Врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 од Законот за 

радиодифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 
145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), и член 120-а став 2 од Зако-
нот за електронските комуникации (“Службен весник на 
РМ“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 
13/12, 59/12, 123/12, 23/13), а во согласност со член 19, 
став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Де-
ловникот за работа на Советот (Пречистен текст), бр.01-
4301/1 од 14.08.2012 година и Заклучокот на Советот 
бр.02-2259/4  од 17.05.2013 година, се изготви Пречи-
стен текст на Планот за намена и распределба на пренос-
ни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс.

Пречистениот текст на  Планот за намена и распре-
делба на преносни капацитети на дигитален терестрија-
лен мултиплекс, ги опфаќа: Планот за намена и распре-
делба на преносни капацитети на дигитален терестрија-
лен мултиплекс („Службен весник на РМ“ број 168/12) 
и Планот за изменување и дополнување на Планот за 
намена и распределба на преносни капацитети на диги-
тален терестријален мултиплекс („Службен весник на 
РМ“ број 73/13).

П Л А Н
ЗА НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИ КА-
ПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН 

МУЛТИПЛЕКС
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

 
I. ПРЕДМЕТ

Член 1
Со овој План се определува намената и распределба-

та на преносни капацитети на дигитален терестријален 
мултиплекс. 

Член 2

Намената и распределбата се вршат согласно Зако-
нот за радиодифузна дејност, Закон за електронските 
комуникации и одредбите од финалните акти на Регио-
налната конференција за радиокомуникации за планира-
ње на дигитални терестријални радиодифузни служби 
во деловите од Регионите 1 и 3, во фреквенциски опсе-
зи 174-230 MHz и 470 – 862 MHz (во понатамошниот 
текст RRC-06), како и Регионалната спогодба за спрове-
дување на финалните акти на RRC-06 од Меѓународна-
та унија за телекомуникации (ITU).

II. ДЕФИНИЦИИ

Член 3
Одделни изрази употребени во овој План го имаат 

следново значење: 
1. Зона на распределба (Allotment zone) е определе-

но географско подрачје во кое се користат фреквенции 
– канали, одредени за таа зона со RRC-06.

2. Радиодифузна дејност на регионално ниво е ра-
диодифузна дејност што ја врши радиодифузер што 
обезбедува опфат на гледаност на најмалку 80% од на-
селението на подрачје на зоната на распределба. 

3. Период на истовремено емитување (simulcast 
period) е период на истовремено емитување на аналог-
ни и дигитални телевизиски сервиси. 

4. Дигитален терестријален мултиплекс (MUX) е 
стандардизиран проток на низа од сигнали кој содржи 
телевизиски, радио програмски сервиси, дополнителни 
услуги и други придружни информации и податоци и 
кој до крајните корисници се емитува преку еден тере-
стријален радиофреквенциски канал.

5. Дигитален терестријален систем е електронска 
комуникациска мрежа која содржината на дигитален те-
рестријален мултиплекс ја емитува до крајните корис-
ници по пат на терестријална радиокомуникација.

6. Слободено емитување (Free-to-air ) е емитување 
на некодирано радио и телевизиски сервиси наменети 
за јавноста.

7. Електронски водич за програми (Electronic 
program guide, ЕPG) е функција која овозможува инфор-
мација за распоредот на  содржините на телевизиски 
сервиси и директен пристап до содржините.

8. MUX – ( MUltipleX)  -  Мултиплекс.
9. MPEG - (Moving Picture Expert Group) – Стандар-

ди за компресија на дигитално видео.
10. SD – (Standard Definition) – Стандардна дефини-

ција на слика. 
11. HD – (High Definition) – Висока дефиниција на 

слика.
12. DVB-T – (Digital Video Broadcasting  Terrestrial) 

– Терестријална дигитална радиодифузија.
13. API – (Application Program Interface) – отворен 

интерфејс.
14. ITU – (International Telecommunication Union) - 

Меѓународната унија за телекомуникации.

III. НАМЕНА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕРЕСТРИЈАЛНИ 
МУЛТИПЛЕКСИ

Член 4
Мултиплексите MUX1, MUX2 и MUX3 се наменети 

за дигитално реемитување на телевизиски програмски 
сервиси, со условен пристап.

Мултиплексите MUX4 и MUX5 се доделени на ко-
ристење на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија, а се наменети за дигитално емитување на Јавни-
те програмски сервиси на Македонската радиотелевизи-
ја.
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Мултиплексите MUX6 и MUX7 се наменети за сло-
бодно (free-to-air) дигитално емитување на телевизиски 
програмски сервиси на трговските радиодифузни друш-
тва кои имаат добиено дозвола за вршење на радиоди-
фузна дејност од Советот за радиодифузија, за опфат 
на гледаност  на државно и регионално ниво.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИTЕ КАПАЦИТЕТИ 
НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС

Член 5
Операторот на јавна комуникациска мрежа за мул-

типлексите MUX6 и MUX7 треба да ги исполни технич-
ките карактеристики на DVB-T (EN 300 744)  мрежата 
пропишана во одобрението за користење на радиофре-
квенции за дигитален терестријален мултиплекс издаде-
на од страна на АЕК и треба да обезбеди мрежа со која 
се овозможува опфат на гледаност на над 80% од насе-
лението.

Минималниот капацитет на мултиплекс во DVB-T 
мрежата изнесува 22 Mbps по мултиплекс во сите зони 
на распределба.

Член 6
Преносните капацитети на MUX6 и MUX7 треба да 

обезбедат пренос на телевизиски програмски сервиси 
во стандардна дефиниција (SDTV)  и во висока дефини-
ција (HDTV) со стандардот за видео компресија (коди-
рање на слика и тон) ITU-T H.264 | ISO/IEC 14469 
(MPEG 4 AVC).

Член 7
За содржините на телевизиските сервиси со стан-

дардна дефиниција (SDTV) потребен  проток на подато-
ци изнесува од 1,5 – 2,5 Mbps, вклучувајќи го и прено-
сот на дополнителните услуги.

За содржините на  телевизиските сервиси  со висока 
дефиниција (HDTV) потребен  проток на податоци из-
несува од 4 – 8 Mbps, вклучувајќи го и преносот на до-
полнителните услуги.

Технички параметри за аудиовизуелни содржини со 
стандардна дефиниција (SD) и со висока дефиниција 
(HD) се прикажани во Прилог 1.

Член 8
Операторите на дигитални мултиплекси се обврза-

ни да обезбедат електронски водич за програми (EPG) 
за секој телевизиски програмски сервис. Радиодифузе-
рите кои ги обезбедуваат програмските сервиси се обвр-
зани навремено и редовно да доставуваат информации 
- содржини за EPG.

Член 9
Операторите на дигитални мултиплекси ќе обезбе-

дат пренос на дополнителни услуги:
– повеќејазично титлување, обезбедено од трговски-

те радиодифузни друштва;
– повеќеканален тон, обезбеден од трговските ради-

одифузни друштва;
– телетекст, обезбеден од трговските радиодифузни 

друштва;
– отворен интерфејс (API).

Член 10
Капацитот на поединечен MUX (22 Mbps) е дово-

лен за емитување на 10 (десет) телевизиски програмски 
сервиси со стандардна дефиниција или 3 (три) телевизи-
ски програмски сервиси со висока дефиниција. 

Член 11
Распоредот на телевизиските програмски сервиси 

на трговските радиодифузни друштва во електронски-
от водич за програма (EPG) за MUX6 и MUX7 го опре-
делува Советот за радиодифузија, еднаш годишно, спо-
ред опфатот и податоците за уделот во гледаноста. Пр-
ви ќе бидат сервисите на државно ниво, потоа сервиси-
те на регионално ниво, според официјалните податоци 
за гледаноста содржани во Анализата на пазарот на ра-
диодифузната дејност од претходната година. Во 2013 
година распоредот на сервисите на регионално ниво ќе 
биде по азбучен редослед. 

V. ЗОНИ НА РАСПРЕДЕЛБА И МУЛТИПЛЕКСИ

Член 12
Во Република Македонија, според финалните акти 

на RRC-06 определени се: 
- 8 (осум) зони на распределба: D1 - Црн Врв, D2 - 

Страцин, D3 - Туртел, D4 - Боскија, D5 - Пелистер, D6 
- Мали Влај, D7 - Стогово и D8 - Попова Шапка и 

- Зоната на распределба D1- Црн Врв се состои од 2 
(два) региони на емитување Скопје и Велес, односно 
подрачје на регионално ниво Скопје и подрачје на реги-
онално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво 
Скопје ги содржи: Град Скопје и општините: Чучер 
Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, 
Студеничани и Сопиште. Подрачјето на регионално ни-
во Велес ги содржи општините: Велес, Чашка, Свети 
Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и  дел од 
општина Кавадарци.

Во Прилог 2 се дадени зоните на распределба.
Во Прилог 3 е дадена распределбата на мултипле-

кси во зоните на распределба.

Член 13
Програмските сервиси на трговските радиодифузни 

друштва кои емитуваат програма со државен опфат, ќе 
бидат емитувани  во сите зони на распределба.

Програмските сервиси на трговските радиодифузни 
друштва кои емитуваат програма со регионален опфат 
се емитуваат во регионот на емитување за кој имаат до-
биено дозвола за вршење на радиодифузна дејност.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14
(член 14 од Планот за намена и распределба на пренос-
ни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 

бр.168/12)

Овој План, влегува во сила осмиот ден од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Член 15
(член 7 од План за измена и дополнување на Планот за 
намена и распределба на преносни капацитети на диги-
тален терестријален мултиплекс, објавен во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.73/13)

Овој План за измена и дополнување на Планот за 
намена и распределба на преносни капацитети на диги-
тален терестријален мултиплекс, влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 01-2548/1 Совет за радиодифузија на РМ
3 јуни 2013 година Претседател,

Скопје д-р Зоран Трајчевски, с.р.
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