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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

860. 

Врз основа на член 7 став (4) од Законот за елек-

тронски документ, електронска идентификација и до-

верливи услуги (*) („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ број 101/19 и 275/19) министерот за 

информатичко општество и администрација донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА 

ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат задолжителните 

елементи на електронските документи. 

 

Член 2 

Во смисла на овој правилник, задолжителните еле-

менти на електронските документи се определуваат во 

зависност од формата на електронскиот документ. 

По форма електронскиот документ може да биде: 

- структуриран електронски документ и  

- неструктуриран електронски документ . 

Структуриран електронски документ е електронски 

документ за кој се користи означување или вградено 

кодирање со цел да се идентификува целиот документ 

или негов дел, без разлика на средствата што се корис-

тат за негово форматирање и истиот има однапред ут-

врдена структура.  

Неструктуриран електронски документ е електрон-

ски документ кој нема однапред утврдена форма или 

структура и истиот може да се скенира, да се додава 

или да се вадат негови извадоци. 

 

Член 3 

Задолжителните елементи на електронскиот доку-

мент се прикажуваат преку внатрешна и надворешна 

форма на прикажување. 

Внатрешната форма на прикажување се состои од 

техничко-програмска форма на запис на содржината на 

електронскиот документ која не е читлива за човекот. 

Надворешната форма на прикажување се состои од 

визуелен или друг разбирлив приказ на содржината на 

електронскиот документ. 

Ако електронскиот документ содржи електронски 

потпис или електронски печат и електронски времен-

ски жиг само во внатрешната форма на електронскиот 

документ, тоа треба да биде јасно прикажано во надво-

решната форма на електронскиот документ. 

Ако електронскиот документ содржи електронски 

потпис на физичко лице или овластено лице на правно-

то лице или електронски печат на правно лице и се 

видливо означени дека се придружени со електронски 

временски жиг, секоја друга форма на потпишување на 

истото физичко лице или овластеното лице на правно-

то лице или ставање печат на правното лице е излишна. 

Член 4 

Електронскиот документ  кој се поднесува треба да 

биде доставен како документ за печатење во PDF фор-

мат, кој ги исполнува следните стандарди: 

- PDF документот треба да ги содржи оригиналните 

метаподатоци како XML документ прикачен на доку-

ментот во PDF формат, 

- XML документот може да биде потпишан со елек-

тронски потпис од подносителот на барањето, во слу-

чаи на електронски услуги за кои е потребно електрон-

ско потпишување, при што форматот на потпис на 

XML документот треба да биде во XAdES – XL фор-

мат, кој вклучува електронски временски жиг во сами-

от потпис, 

- PDF документот во моментот кога се генерира, 

врз основа на електронско доставување на апликација, 

треба да биде означен со електронски временски жиг 

од страна на овластен издавач на електронски времен-

ски жиг (TSA).  

Електронските документи издадени од правни лица 

треба да содржат најмалку електронски печат и елек-

тронски временски жиг. 

 

Член 5 

Форматот на неструктурираниот електронски доку-

мент треба да биде со визуелен приказ и да содржи: 

- метаподатоци – PDF документи, вклучително и 

метаподатоци како приложен XML или 

- метаподатоци – PDF документи. 

Неструктурираниот електронскиот документ треба 

да биде достапен како документ за печатење во PDF 

формат и треба да ги исполнува следниве технички 

стандарди: 

- PDF документот може да ги содржи оригиналните 

метаподатоци како XML документ кој е прикачен на 

документот во PDF формат, 

- XML метаподатоците не е секогаш неопходно за 

да бидат вклучени во документот во PDF формат, 

- кога е приложен документ со метаподатоци во 

XML формат, XML документот треба да биде потврден 

со електронски печат од правното лице, 

- форматот на електронскиот потпис на документот 

во XML формат треба да биде во XadES – XL формат, 

- PDF документот треба да биде потврден со елек-

тронскиот печат на правното лице, без оглед дали се 

обезбедени метаподатоци во XML формат или не, и  

- форматот на електронскиот печат на документот 

во XML формат треба да биде во PadES BASELINE LT 

формат, кој вклучува и електронски временски жиг. 

 

Член 6 

Електронскиот документ издаден од јавен орган 

и/или приватно правно лице треба да ги содржи след-

ните елементи: 

1. Заглавие (Header), кое се наоѓа во горниот дел на 

документот, 
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2. Тело (Body) кое се наоѓа во средишниот дел на 

документот, под заглавието и 

3. Подножје (Footer) кое се наоѓа на долниот дел од 

документот, под телото на документот. 

 

Член 7 

Заглавието на електронскиот документ го содржи 

логото на јавен орган или приватно правно лице  кое го 

издало електронскиот документ, од чие визуелно прет-

ставување може да се утврди идентитетот на лицето 

кое го издало документот. 

Логото на електронскиот документ издаден од јавен 

орган е грбот на Република Северна Македонија. 

Елементи кои ги содржи заглавието (Header) се ло-

гото и називот на јавниот орган или приватното правно 

лице кое го издава електронскиот документ. 

Електронскиот документ издаден како образец пре-

ку информациските системи, покрај елементите од ста-

вот 3 на овој член, содржи и: 

- податоци за јавниот орган или приватното правно 

лице кој го утврдил образецот на документите за елек-

тронската услуга, 

- позадина на документот, која е со фиксно лого 

прикажано визуелно на сите обрасци на документите 

кои се издаваат преку тие системи. 

  

Член 8 

Телото на електронскиот документ е составено од 

текст што го опишува суштинското и содржинско зна-

чење на документот, кој ги содржи законски утврдени-

те елементи кои се однесуваат на писмената форма, со-

одветни на видот на документот.  

  

Член 9 

Електронскиот документ треба да обезбеди довер-

ливост, сигурност и интегритет на документот, така 

што визуелно треба да бидат претставени информации-

те за електронскиот потпис или електронскиот печат и 

QR-код, односно локација за верификација на докумен-

тот, која содржи линк каде може да се пристапи до 

оригиналниот електронски документ. 

Визуелниот приказ на електронскиот печат на јав-

ниот орган или приватното правно лице е составен од 

четири делови: 

1. лого 

2. визуелен приказ на временскиот жиг 

3. локација за верификација и QR код и 

4. циркуларна порака од издавачот на електронски-

от документ за валидноста на електронскиот документ. 

 

Член 10 

Електронскиот печат на јавниот орган или приват-

ното правно лице треба да биде негова визуелна иден-

тификација, конструирана со додавање на логото во кој 

е содржан и неговиот назив. 

Член 11 

Електронскиот потпис или печат на електронскиот 

документ треба јасно да даде информации за датумот и 

времето кога документот е потврден по електронски 

пат, кои информации се потврдени со електронскиот 

временски жиг.  

Податоците наведени во ставот 1 на овој член, нас-

тануваат во моментот на потврдувањето на документот 

и во тој момент се запишуваат датумот (ден, месец и 

година) и времето (час, минута, секунда) на електрон-

скиот документ. 

 

Член 12 

Репродуцираниот електронски документ треба да 

обезбеди верификација на оригиналниот документ, 

преку URL-линк за верификација или QR-код до лока-

цијата каде е поставен оригиналниот електронски до-

кумент.  

Издавачот на електронскиот документ може да 

обезбеди два начина за преземање на оригиналот на 

електронскиот документ: 

- URL-линк што води до локацијата на која е поста-

вен оригиналот на електронскиот документот, заради 

верификација на неговата валидност или 

- QR-код кој ја содржи локацијата каде што може 

да се добие оригиналот на електронскиот документот и 

истиот треба да биде лоциран во долниот десен агол, 

при што документот/линкот треба да биде заштитен. 

Секој јавен орган и/или приватно правно лице кој 

издава електронски документи треба да овозможи јав-

но достапна локација каде што може да се добие ориги-

налниот електронски документ. 

 

Член 13 

Циркуларната порака од издавачот на електронски-

от документ за валидноста на електронскиот документ 

треба да  содржи изјава со која издавачот на докумен-

тот ја потврдува законската валидност на истиот, вклу-

чително и можноста за негова верификација. 

 

Член 14 

Параметрите за формирање на електронските доку-

менти издадени преку Националниот портал за елек-

тронски услуги, се дадени во Прилог, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 11/1-1069/2 Министер за информатичко 

14 февруари 2020 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 
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861. 
Врз основа на член 14 став (9) од Законот за елек-

тронски документи, електронска идентификација и до-
верливи услуги (*) („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) министерот за 
информатичко општество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА РЕГИСТАРОТ НА ДАВАТЕЛИ НА ДОВЕР-
ЛИВИ УСЛУГИ И НА ШЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОН-
СКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ПОД-
НЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРА-
ЦИЈА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАКО 
ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО, ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА  

ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на водење на Регистарот на давателите на довер-
ливи услуги и на шеми за електронска идентификација 
(во натамошниот текст: Регистарот), како и начинот на 
поднесување на барањето за регистрација, потребната 
документација како прилог кон барањето, образецот на 
барањето и начинот на објавување на податоците од 
Регистарот.  

 
Член 2 

Регистарот ги содржи следните податоци за давате-
лите на квалификувани доверливи услуги: 

1) приемен број на барањето за регистрација во Ре-
гистарот; 

2) име на давателот на квалификувана доверлива 
услуга; 

3) единствен матичен број на субјектот (ЕМБС); 
4) единствен даночен број (ЕДБ); 
5) седиште (улица и број, место, поштенски број и 

држава); 
6) веб-страница на давателот на квалификувана до-

верлива услуга; 
7) телефонски број и електронска адреса; 
8) број на решението за упис во Регистарот; 
9) датум на упис во Регистарот; 
10) датум на основање на давателот на квалифику-

вана доверлива услуга; 
11) регистрирана дејност на давателот на квалифи-

кувана доверлива услуга; 
12) податоци за одговорното лице кое го застапува 

давателот на квалификуваната доверлива услуга и обе-
мот на овластувањето:  

- име и презиме; 
- назив на функцијата; 
- обем на овластувањата; 
- телефонски број; 
- електронска адреса; 
13) вид на квалификувани доверливи услуги кои ќе 

ги обезбедува; 
14) податоци за упис на промена во Регистарот:  
- бројот на решението за упис на промена во Регис-

тарот; 
- датум на уписот на промените во Регистарот; 
15) податоци за бришење во Регистарот:  
- бројот на решението за бришење во Регистарот; 
- датум на бришење во Регистарот.  
Регистарот ги содржи следните податоци за издава-

чите на шеми за електронска идентификација: 
1) приемен број на барањето за регистрација во Ре-

гистарот; 

2) име на издавачот на шемата за електронска иден-
тификација; 

3) единствен матичен број на субјектот (ЕМБС); 
4) единствен даночен број (ЕДБ); 
5) седиште (улица и број, место, поштенски број и 

држава); 
6) веб-страница на издавачот на шемата за елек-

тронска идентификација; 
7) телефонски број и електронска адреса; 
8) број на решението за упис во Регистарот; 
9) датум на упис во Регистарот; 
10) датум на основање на издавачот на шемата за 

електронска идентификација; 
11) регистрирана дејност на издавачот на шемата за 

електронска идентификација; 
12) податоци за одговорното лице кое го застапува 

издавачот на шемата за електронска идентификација и 
обемот на овластувањето:  

- име и презиме; 
- назив на функцијата; 
- обем на овластувањата; 
- телефонски број; 
- електронска адреса; 
13) начинот на докажување и верификација на 

идентитетот на физичко или правно лице кое бара из-
давање на средство за електронска идентификација; 

14) средства за електронска идентификација; 
15) начинот на издавање на средствата за електрон-

ска идентификација; 
16) механизмите за автентикација, преку кои фи-

зичко или правно лице, користејќи ги средствата за 
идентификација, го потврдува својот идентитет на за-
сегната страна; 

17) ниво на сигурност на шемата за електронска 
идентификација;  

18) видот на услуги што ги обезбедува издавачот на 
шемата за електронска идентификација; 

19) податоци за упис на промена во Регистарот:  
- бројот на решението за упис на промена во Регис-

тарот; 
- датум на уписот на промените во Регистарот; 
20) податоци за бришење во Регистарот:  
- бројот на решението за бришење во Регистарот; 
- датум на бришење во Регистарот.  
Регистарот ги содржи следните податоци за давате-

лите на неквалификувани доверливи услуги: 
1) приемен број на барањето за упис во Регистарот; 
2) име на давателот на доверлива услуга; 
3) единствен матичен број на субјектот (ЕМБС); 
4) единствен даночен број (ЕДБ); 
5) седиште (улица и број, место, поштенски број и 

држава); 
6) веб-страница на давателот на доверлива услуга; 
7) телефонски број и електронска адреса; 
8) број на решението за упис во Регистарот; 
9) датум на упис во Регистарот; 
10) датум на основање на давателот на доверлива 

услуга; 
11) регистрирана дејност на давателот на доверлива 

услуга; 
12) податоци за одговорното лице кое го застапува 

давателот на доверлива услуга и обемот на овластува-
њето:  

- име и презиме; 
- назив на функцијата; 
- обем на овластувањата; 
- телефонски број; 
- електронска адреса; 
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13) вид на доверливи услуги кои ги обезбедува; 
14) податоци за упис на промена во Регистарот:  
- бројот на решението за упис на промена во Регис-

тарот; 
- датум на уписот на промените во Регистарот; 
15) податоци за бришење во Регистарот:  
- бројот на решението за бришење во Регистарот; 
- датум на бришење во Регистарот.  
 

Член 3 
Регистарот се води електронски и се потврдува со 

квалификуван електронски потпис или квалификуван 
електронски печат на Министерството за информатич-
ко општество и администрација (во натамошниот 
текст: Министерството). 

Регистарот се објавува на веб-страницата на Ми-
нистерството. 

 
Член 4 

Барањето за регистрација на давател на квалифику-
вана доверлива услуга во Регистарот се поднесува до 
Министерството по електронски пат на пополнет обра-
зец, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој 
правилник. 

Барањето за регистрација на давател на доверлива 
услуга во Регистарот се поднесува до Министерството 
по електронски пат на пополнет образец, кој е даден во 
Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето за регистрација на издавач на шема за 
електронска идентификација во Регистарот се поднесу-
ва до Министерството по електронски пат на пополнет 
образец, кој е даден во Прилог бр. 3 и е составен дел на 
овој правилник. 

Во прилог на барањата од ставовите 1 и 2 на овој 
член, се доставува и документацијата која се поднесува 
во оригинал или во дигитализирана форма, согласно 
закон.  

Барањето може да се поднесе и во хартиена форма 
во архивата на Министерството, а документацијата ко-
ја е прилог кон барањето се поднесува во оригинал или 
заверена копија.  

Уписот на давателот на квалификувана доверлива 
услуга и на издавачот на шема за електронска иденти-
фикација во Регистарот се врши на денот на донесува-
ње на решението за упис во Регистарот. 

Обрасците на барањата за регистрација од ставови-
те 1 и 2 на овој член, се јавно достапни на веб-страни-
цата на Министерството. 

 
Член 5 

Кон барањето за регистрација од член 4 став 1 од 
овој правилник, давателот на квалификувана доверлива 
услуга ја приложува следната документација:  

1) осигурителна полиса за професионална одговор-
ност за штета и извод за обезбедени финансиски сред-
ства за надоместок на штета настаната како резултат на 
обезбедување на квалификувана доверлива услуга; 

2) видот на квалификуваната доверлива услуга што 
се обезбедува и техничките стандарди кои ги примену-
ва за обезбедување на квалификуваната доверлива ус-
луга; 

3) општите услови за давање на квалификувани до-
верливи услуги и информации за давателот; 

4) политиката за давање на квалификувани довер-
ливи услуги;  

5) изјава за почитување на условите за вршење деј-
ност;  

6) доказ дека се преземени потребните технички и 
организациски мерки за управување со ризици кои би 
можеле да ја загрозат сигурноста при обезбедување на 
доверливи услуги (правилници или процедури);  

7) доказ дека техничките и организациски мерки 
обезбедуваат ниво на безбедност да одговара на степе-
нот на ризик, земајќи ги во предвид најновите достап-
ни технолошки решенија, а особено се преземаат мерки 
за спречување и намалување на безбедносни инциден-
ти и да се ограничат штетните ефекти од можните 
инциденти; 

8) нацрт договор меѓу давателот на квалификувана 
доверлива услуга и корисникот на истата; 

9) доказ дека има вработено лице кое поседува пот-
ребна стручност, искуство и квалификации кои ги ис-
полнуваат стандардите до областа на информатичката 
безбедност; 

10) сертификат за безбедност на информациските 
системи од неовластени промени и техничка сигурност 
и доверба во процесите што ги поддржуваат; 

11) сертификат за безбедност на информациски сис-
теми за складирање на податоци;  

12) правила или процедури против фалсификување, 
кражба и неовластен пристап до податоци; 

13) доказ дека сите релевантни информации поврза-
ни со податоците кои се создадени или примени од 
страна на давателот на квалификуваната доверлива ус-
луга, особено за обезбедување на докази во судска по-
стапка и со цел да се обезбеди континуитетот на услу-
гата, се чуваат и се достапни соодветен временски пе-
риод, дури и по престанокот на вршење на дејноста; 

14) доказ дека базите на податоци се навремени, 
точни и добро заштитени бази на податоци за издавање 
на квалификувани доверливи сертификати, доколку да-
вателот на квалификуваната доверлива услуга издава 
сертификати;  

15) подзаконските акти од областа на заштитата на 
личните податоци согласно Законот за заштита на лич-
ните податоци;  

16) процедури и постапки кои давателот на квали-
фикувана доверлива услуга ќе ги користи за да се обез-
беди давање на услугите; 

17) извештај за оцена на сообразност изготвен од 
страна на тело за оценка на сообразност; 

18) план за престанок на вршење на дејност.  
Покрај документацијата од став 1 на овој член, да-

вателите на квалификуваните доверливи услуги кои ќе 
ја користат ознаката за доверба за квалификуваната до-
верлива услуга за која се регистрирани, треба да доста-
ват и изјава дека ознаката за доверба ќе ја поврзат со 
листата на даватели на квалификувани доверливи услу-
ги и на квалификувани доверливи услуги. 

Давателите на квалификувани доверливи услуги 
кои ќе издаваат квалификуван електронски потпис или 
квалификуван електронски печат, покрај документаци-
јата од став 1 на овој член, треба да достават и извеш-
тај за оцена на сообразност на средства за издавање на 
квалификуван електронски потпис или квалификуван 
електронски печат, изготвен од страна на акредитирана 
лабораторија за тестирање на средства. 

 
Член 6 

Давателот на неквалификуваната доверлива услуга 
кон барањето од член 4 став 2 од овој правилник, ја 
приложува следната документација: 

1) осигурителна полиса за професионална одговор-
ност за штета и извод за обезбедени финансиски сред-
ства за надоместок на штета настаната како резултат на 
обезбедување на доверлива услуга; 
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2) видот на доверливата услуга што се обезбедува и 
техничките стандарди кои ги применува за обезбедува-
ње на доверливата услуга; 

3) општите услови за давање на доверливи услуги и 
информации за давателот; 

4) политиката за давање на доверливи услуги;  
5) изјава за почитување на условите за вршење деј-

ност;  
6) доказ дека се преземени потребните технички и 

организациски мерки за управување со ризици кои би 
можеле да ја загрозат сигурноста при обезбедување на 
доверливи услуги (правилници или процедури). 

 
Член 7 

Кон барањето од член 4 став 3 од овој правилник, 
издавачот на шемата за електронска идентификација ја 
приложува следната документација: 

1) извод за обезбедени финансиски средства за на-
доместок на штета од употреба на шеми за електронски 
идентификација;  

2) процедура за начинот на докажување и верифи-
кација на идентитетот на физичко или правно лице кое 
бара издавање на средство за електронска идентифика-
ција; 

3) процедура за начинот на издавање на средствата 
за електронска идентификација; 

4) опис на механизмите за автентикација, преку кои 
физичко или правно лице, користејќи ги средствата за 
идентификација, го потврдува својот идентитет на за-
сегната страна; 

5) условите што треба да ги исполнат останатите 
учесници вклучени во постапката за издавање средства 
за електронска идентификација; 

6) опис на техничките и безбедносните карактерис-
тики на средствата за електронска идентификација што 
се издаваат во рамки на шемата; 

7) технички и организациски мерки кои ги исполну-
ва издавачот на средства за електронска идентифика-
ција со цел да се обезбеди интероперабилност на ше-
мите за електронска идентификација во согласност со 
националните и меѓународните стандарди во оваа об-
ласт; 

8) извештај за ниво на сигурност на шемата за елек-
тронска идентификација од тело за оценување на сооб-
разноста; 

9) правилници или процедури за техничките, фи-
зичките и организациските мерки  соодветни на нивото 
на ризик и предвиденото ниво на сигурност на шемата 
за електронска идентификација; 

10) правилник за определување на условите и стан-
дардите кои треба да ги исполнат техничките и органи-
зациски мерки за сигурност на шеми за електронска 
идентификација во кои се содржани мерки за спречува-
ње на безбедносни инциденти и за ограничување на 
штетните ефекти од можните инциденти; 

11) доказ дека има вработено лица кои поседуваат 
потребна стручност, искуство и квалификации за при-
мена на безбедност на информациски системи; 

12) сертификат за безбедност на информациските 
системи од неовластени промени и техничка сигурност 
и доверба во процесите што ги поддржуваат; 

13) сертификат за безбедност на информациски сис-
теми за складирање на податоци; 

14) правила или процедури против фалсификување, 
кражба и неовластен пристап до податоци; 

15) доказ дека ги чува и да ги направи достапни со-
одветен временски период, дури и по престанокот на 
вршење на дејноста, сите релевантни информации пов-

рзани со податоците кои е се создадени или примени 
од страна на издавачот на шемата за електронска иден-
тификација, особено за обезбедување на докази во суд-
ска постапка и со цел да се обезбеди континуитетот на 
услугата; 

16) подзаконски акти од областа на заштитата на 
личните податоци согласно Законот за заштита на лич-
ните податоци;  

17) извештај за оцена на сообразност изготвен од 
страна на тело за оценка на сообразност; 

18) план за престанок на вршење на дејност и 
19) извештај за оцена на сообразност на средства за 

електронска идентификација, изготвен од страна на ак-
редитирана лабораторија за тестирање на средства. 

 
Член 8 

Давателот на квалификувани доверливи услуги или 
квалификуваната доверлива услуга која истиот ја обез-
бедува, односно издавачот на шеми за електронска 
идентификација во случај на промена на околности кои 
влијаат на податоците кои се запишуваат во Регистарот 
или врз доказите кои се приложуваат кон барањето за 
регистрација, за настанатата промена поднесува бара-
ње за промена на податоци во Регистарот до Минис-
терството најдоцна седум дена од настанатата промена.  

Во случај на промена на податоците кај давателот 
на неквалификувани доверливи услуги или неквалифи-
куваните доверливи услуги кои истиот ги обезбедува, 
давателот на неквалификуваната доверлива услуга за 
настанатата промена поднесува барање за промена на 
податоци во Регистарот до Министерството најдоцна 
седум дена од настанатата промена. 

Начинот на промена на податоци запишани во Ре-
гистарот се спроведува на ист начин како и регистра-
цијата во Регистарот, со приложување на соодветната 
документација на која се однесува промената, како 
прилог кон барањето. 

 
Член 9 

По исклучок од одредбите од членовите 5, 6, 7 и 8 
од овој правилник, странски правни лица кои се регис-
трирани како даватели на доверливи услуги или како 
издавачи на шеми за електронска идентификација на 
ниво на Европската унија или во земја-членка на Ев-
ропската унија, како и странски правни лица кои се ре-
гистрирани како даватели на доверливи услуги или ка-
ко издавачи на шеми за електронска идентификација во 
друга држава која не е земја членка на Европската 
унија, врз основа на претходно склучен договор со кој 
се утврдува реципроцитет на шемите за електронска 
идентификација или/и на давателите на доверливи ус-
луги помеѓу Република Северна Македонија и држава-
та во која е регистрирано правното лице, се внесуваат 
во Регистарот на начин што се преземаат податоците 
од листата на ниво на Европската унија или земјата-
членка или на државата во која се регистрирани. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 11/1-1069/3 Министер за информатичко 

14 февруари 2020 година општество и администрација, 
Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

862. 
Врз основа на член 39 став (3) од Законот за рамно-

мерен регионален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 
64/18), министерот за локална самоуправа донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРОЕКТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката и ме-
тодологијата за оценувањето на  проектите за развој на 
планските региони, проектите за развој на подрачјата 
со специфични развојни потреби и проектите за развој 
на селата. 

 
Член 2 

Од  страна  на  Комисијата  за  оцена  на  проекти  
(во  натамошниот  текст: Комисијата), се оценуваат са-
мо навремено доставените проекти. 

 
Член 3 

До Комисијата се доставуваат списоци за навреме-
но доставените проекти за развој на планските реги-
они, проекти за развој на подрачјата со специфични 
развојни потреби и проекти за развој на селата подгот-
вени од Бирото за регионален развој. 

Списоците од ставот 1 на овој член содржат: име на 
планскиот регион; име на  проектот; подносител на 
проектот; датум на поднесување на проектот; општина, 
населено место или подрачје каде се реализира проек-
тот; вредност на проектот; кофинансирање со сопстве-
но учество и од други извори; побарани средства од 
Буџетот на Република Северна Македонија за финанси-
рање на проектот и видот на приложени документи. 

 
Член 4 

Оценувањето на проектите за развој на планските 
региони, на проектите за развој на подрачјата со специ-
фични развојни потреби и на проектите за развој на се-
лата се спроведува во одделни постапки во три фази, 
по различни методологии, и тоа: 

- во првата фаза се оценува административна усог-
ласеност на проектите, 

- во втората фаза се оценува квалификацијата и 
- во третата фаза се оценува квалитетот. 
 

Член 5 
Разгледувањето на  проектите за оценување на ад-

министративната усогласеност и квалификацијата се 
врши на седница на Комисијата. 

Оценувањето на квалитетот на проектите, претседа-
телот и членовите на Комисијата го вршат самостојно 
и независно еден од друг. 

Квалитетот на проектот се оценува поединечно со 
поени. 

Членовите на Комисијата резултатите од самостој-
ното оценување ги доставуваат до претседателот на 
Комисијата најдоцна 15 дена од денот на завршеното 
оценување за квалификација на проектите. 

 
Член 6 

Од страна на претседателот на Комисијата (во ната-
мошниот текст: претседателот) се сумираат резултати-
те од оценувањето и се изведува просечна оценка на 
квалитетот за секој проект, изразена во поени. 

При изведувањето на просечната оценка, се отфрла-
ат највисокиот и најнискиот број на доделени поени, а 
просечната оценка се пресметува како аритметичка 
средина од поените доделени од останатите пет оцену-
вачи. 

 
Член 7 

Врз  основа  на  пресметаните  просечни  оценки,  
од  страна  на  претседателот  се  подготвуваат предлог 
- листи за: 

- финансирање на проекти за развој на планските  
региони за секој плански регион, 

- финансирање на проекти за развој на подрачјата 
со специфични развојни потреби и 

- финансирање на проекти за развој на селата за се-
кој плански регион. 

Предлог-листите од ставот 1 на овој член ги сод-
ржат следниве податоци: 

- назив на проектот, 
- подносител на проектот, 
- број на поени на секој проект, 
- име на општината/општините каде што ќе се реа-

лизира проектот, 
- потребни финансиски средства за реализација на 

проектот и 
- износ на сопственото учество на предлагачот на 

проектот, потребните средства за реализација на проек-
тите во секој плански регион по намени и вкупните 
средства кои се на располагање за реализација на про-
екти во планскиот регион, по намени. 

 
Член 8 

По  завршеното  разгледување  и  оценување  на  
проектите,  од  страна  на Комисијата се утврдуваат 
предлог - листите за финансирање на проектите. 

 
Оценување на проектите за развој на планските  

региони 
 

Член 9 
Во првата фаза се оценува административната усог-

ласеност на проектот и се проверува дали: 
- апликацијата е целосно пополнета, 
- бараните средства се над минимално определени-

те средства за финансирање на поединечни проекти за 
тековната година. 

 
За инфраструктурните проекти, покрај проверката 

од ставот 1 на овој член, се проверува и дали: 
- техничката документација е комплетна и е соод-

ветна на проектот, 
- доставените фотографии од локацијата на изведба 

на објектот не се постари од 15 дена од датумот на под-
несување на проектот и 

- е приложена техничката спецификација за набавка 
на опремата. 

 
Член 10 

Во втората фаза се оценува проектот за кој најмал-
ку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува 
сите барања за административна усогласеност. 

Во втората фаза - квалификација на проектот се 
оценува: 

1) усогласеноста на проектот со дефинираните при-
оритети во Програмата за развој на планскиот регион, 

2) дали проектот е од годишната листа на проекти 
за развој на планскиот регионот, донесена од страна на 
Советот за развој на планскиот регион (во натамошни-
от текст: годишната листа); 

3) регионалниот карактер на проектот, односно да-
ли најмалку три општини во планскиот регион се ко-
рисници на проектот; 
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4) социјалната инклузивност на проектот, односно 
дали со проектот се адресираат проблемите на лицата 
кои припаѓаат на најмалку една од наведениве ранливи 
и маргинализирани групи во планскиот регион: 

- деца со попреченост, 
- возрасни лица со попреченост,  
- стари лица, 
- самохрани родители,  
- бездомници, 
- лица - жртви на семејно насилство, 
- стари лица од рурални подрачја, 
- деца од рурални подрачја, 
- жени од рурални подрачја, 
- невработени лица, 
- лица – припадници на заедниците, 
- лица – припадници на верски заедници и религи-

озни групи и  
- останати лица во социјален ризик. 
5) транспарентност, односно дали на интернет стра-

ницата на Центарот за развој на планскиот регион по-
стои јасно издвоен дел каде на прегледен начин се дос-
тапни следниве документи и содржини:  

- програмата за развој на планскиот регион,  
- акциониот план за спроведување на Програмата за 

развој на планскиот регион,  
- предлог годишна листа на проекти за развој на 

планскиот регион, 
- Финансиски план на Центарот за развој на план-

скиот регион ; 
- завршната сметка на Центарот за развој на план-

скиот регион,  
- годишниот план за јавни набавки на Центарот за 

развој на планскиот регион,  
- целосни информации за секоја спроведена јавна 

набавка на Центарот за развој на планскиот регион или 
линк за секоја јавна набавка одделно кој што води ди-
ректно до конкретната јавна набавка на единствениот 
електронски систем за јавни набавки, 

- целосни информации за начинот и степенот на ре-
ализација на секој проект одобрен на двата последни 
конкурси за средства од Програмата за рамномерен ре-
гионален развој на Министерството за локална самоуп-
рава и Бирото за регионален развој, 

- Список на невладини организации, бизнис асоци-
јации, високообразовни институции и други заинтере-
сирани страни на кои што им е доставена официјална 
покана за учество на седницата на Советот за развој на 
планскиот регион на која што се утврдува годишната 
листа на проекти за развој на планскиот регион и 

6) партиципативноста на проектот, односно дали е 
спроведен моделот на регионални форуми како консул-
тативен механизам во процесот на доаѓање до проек-
тот. Партиципативноста се смета за исполнета само ако 
е спроведен согласно со документот „Регионални фо-
руми на заедницата“ кој како прилог е составен дел на 
Формуларот за аплицирање.   

 
Член 11 

Во третата фаза се оценува проектот за кој најмалку 
пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува ба-
рањата од член 10 од овој правилник. 

Во третата фаза – оцена на квалитет од страна на 
Комисијата се оценува: 

1) потребата од реализација на проектот; 
2) степенот на кофинансирање со средства од соп-

ствени и од други извори; 
3) конзистентноста на проектните активности и 

проектните цели; 
4) идентификација на проектните ризици и прет-

поставки за реализација на проектот; 
5) ефектот од проектот; 

6) активностите кои се потребни за реализација на 
проектот; 

7) динамиката на реализација на проектот; 
8) конзистентноста на буџетот за реализација на 

проектот; 
9) мерките и елементите на додадена вредност на 

проектот: животна средина  и иновативност и 
10) соодветноста на индикаторите наведени во про-

ектот со резултатите и целите на проектот. 
 

Член 12 
Проектот се оценува поединечно со поени, соглас-

но бројот на поени утврдени во членовите 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 од овој правилник. 

 
Член 13 

Оценувањето на проектот  согласно со членот 11 
став 2 точка 1) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

10 поени - проектот е прво рангиран на годишната 
листа, 

5 поени - проектот е второ рангиран на годишната 
листа, 

3 поени - проектот е трето рангиран на годишната 
листа, 

0 поени - проектот е рангиран пониско од третото 
место на годишната листа. 

 
Член 14 

Оценувањето на проектот согласно со членот 11 
став 2 точка 2) од овој правилник се заснова врз виси-
ната на сопственото учество изразено во проценти од 
вкупниот буџет на проектите и се врши на следниов 
начин: 

5 поени - декларираното сопствено учество изнесу-
ва над 30% од вкупниот буџет и е обезбедено, 

3 поени - декларираното сопствено учество изнесу-
ва до 30% од вкупниот буџет и е обезбедено, 

1 поен - декларираното сопствено учество изнесува 
до 10% од вкупниот буџет и е обезбедено, 

0 поени - нема предвидено сопствено учество или 
наведеното учество не е обезбедено. 

 
Член 15 

Оценувањето на проектот согласно со членот 11 
став 2 точка 3) од овој правилник се заснова врз оценка 
на конзистентноста на проектните активности и проек-
тните цели и се врши на следниов начин: 

5 поени - постои јасна и целосна конзистентност 
помеѓу проектните цели и проектните активности, 

3 поени - конзистентноста не е доволно објаснета 
или дел од активностите се не конзистентни со проек-
тните цели и не можат да се согледаат нивните резул-
тати, 

0 поени - нема конзистентност помеѓу проектните 
цели и проектните активности. 

 
Член 16 

Оценувањето на проектот согласно со членот 11 
став 2 точка 4) од овој правилник се заснова врз оценка 
на идентификуваните проектни ризици и претпоставки 
за реализација на проектот и се врши на следниов на-
чин: 

3 поени - ризиците и претпоставките за реализација 
на проектот се јасно дефинирани и објаснети, 

1 поен - дел од ризиците и претпоставките за реали-
зација на проектот не се опфатени и објаснети, 

0 поени - ниту еден ризик или претпоставка за реа-
лизација на проектот не се дефинирани и објаснети. 
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Член 17 
Оценувањето на проектот  согласно со членот 11 

став 2 точка 5) од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекуваните ефекти и се врши на следниов начин: 

5 поени - ефектот од проектот е мерлив, детално 
опишан и е реален, 

3 поени - ефектот од проектот е добро опишан, но 
не е реален, 

0 поени - ефектот од проектот не е реален или не е 
мерлив, проектот нема ефект или ефектот не може да 
се согледа. 

 
Член 18 

Оценувањето на проектот согласно со членот 11 
став 2 точка 6) од овој правилник се заснова врз оценка 
на описот на активностите кои се предвидени за реали-
зација на проектот и се врши на следниов начин: 

5 поени - проектот содржи повеќе од пет опишани 
активности кои овозможуваат следење на реализација 
на проектот на месечно ниво, 

3 поени- проектот содржи од три до пет опишани 
активности кои овозможуваат следење на реализација 
на проектот на месечно ниво, 

0 поени - проектот содржи до две опишани актив-
ности кои овозможуваат следење на реализација на 
проектот на месечно ниво. 

 
Член 19 

Оценувањето на проектот согласно со членот 11 
став 2 точка 7) од овој правилник се заснова врз оценка 
на деталноста и реалноста на предложената динамика 
за имплементација на проектот и се врши на следниов 
начин: 

5 поени - потребното време за реализација на про-
ектот е дадено за сите активности, 

3 поени - потребното време за реализација на про-
ектот е дадено за најмалку 50% од активностите, 

0 поени - потребното време за реализација на про-
ектот е дадено за помалку од  50% од активностите. 

 
Член 20 

Оценувањето на проектот согласно со членот 11 
став 2 точка 8) од овој правилник се заснова врз оценка 
на конзистентноста на буџетот, односно оценката дали 
наведените трошоците се потребни за реализација на 
проектот и се врши на следниов начин: 

5 поени - сите предвидени трошоци се неопходни за 
реализација на проектот и за постигнување на планира-
ните цели, 

3 поени - голем дел од трошоците се потребни за 
реализација на проектот, но не може да се согледа дали 
одредени трошоци се потребни за реализација на про-
ектот, 

0 поени - повеќето од трошоците не се потребни за 
реализација на проектот или не може да се согледа пот-
ребата од трошоците или пак буџетот е нецелосен. 

 
Член 21 

Оценувањето на проектот согласно со членот 11 
став 2 точка 9) од овој правилник се заснова врз оцен-
ката дали проектот содржи мерки и елементи на дода-
дена вредност: животна средина, овозможување еднак-
ви услови за ранливите категории и иновативност и се 
врши на следниов начин: 

а) за животна средина: 
3 поени - планирани се мерки за заштита на живот-

ната средина или при планирањето на проектот е земе-
на предвид и заштитата на животната средина, 

1 поен - заштитата на животната средина е само 
парцијално земена предвид, при дефинирање на проек-
тот, 

0 поени - заштитата на животната средина воопшто 
не е земена предвид или тоа не може да се согледа. 

 б) за иновативност: 
3 поени - со спроведувањето на проектот се воведу-

ваат нови елементи на имплементација или нов произ-
вод, 

0 поени - со спроведувањето на проектот не се во-
ведуваат нови елементи на имплементација или нов 
производ. 

 
Член 22 

Оценувањето на проектот согласно член 11 став 2 
точка 10) од овој правилник се заснова врз оценка на 
соодветноста на индикаторите наведени во проектот со 
резултатите и целите на проектот и се врши на следни-
от начин: 

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и 
квантификувани индикатори, 

2 поени - само еден од индикаторите кои се наведе-
ни е релевантен и квантификуван, 

0 поени - индикаторите коишто се наведени се ире-
левантни или пак нема наведено индикатори. 

 
Член 23 

Во предлог - листата за финансирање на проекти за 
развој на планскиот регион се утврдува проект на кој 
му се доделени најмалку 28 поени од можните  54 по-
ени.  

Проектите за развој на планскиот регион во пред-
лог-листата од ставот 1 на овој член се утврдуваат по 
редослед на бројот на добиени поени за квалитет. 

 
Оценување на проекти за развој на подрачјата со 

специфични развојни потреби 
 

Член 24 
Во првата фаза се оценува административната усог-

ласеност на проектот и се проверува дали апликацијата 
е целосно пополнета. 

За инфраструктурните проекти, покрај проверката 
од ставот 1 на овој член, се проверува и дали: 

- техничката документација е комплетна и е соод-
ветна на проектот, 

- доставените фотографии од локацијата на изведба 
на објектот, не се постари од 15 дена од датумот на 
поднесување на проектот и 

- е приложена  техничката спецификација за набав-
ка на  опремата. 

 
Член 25 

Во втората фаза се оценува проектот за кој најмал-
ку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува 
сите барања за административна усогласеност. 

Во втората фаза - квалификација на проектот се 
оценува: 

- дали проектот сe спроведува во подрачјата со спе-
цифични развојни потреби, определени со одлука за 
определување на подрачјата со специфични развојни 
потреби во Република Северна Македонија, 

- усогласеноста на проектот со стратешките прио-
ритети на планскиот регион и приоритетите за развој 
на подрачјата со специфични развојни потреби, дефи-
нирани во Програмата за развој на планскиот регион, 

- усогласеност на целите на проектот со стратеш-
ките цели на планскиот регион, утврдени во Програма-
та за развој на планскиот регион, на кое му припаѓа 
подрачјето со специфични развојни потреби, односно 
општината што аплицира. 
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Член 26 
Во третата фаза се оценува проектот за кој најмалку 

пет од оценувачите се 
изјасниле дека ги исполнува барањата од членот 25 

од овој правилник. 
Во третата фаза – оцена на квалитет, од страна на 

Комисијата  се оценува: 
1) потребата од реализација на проектот; 
2) придонесот на проектот во создавање прет-

поставки и подобрување на условите за економски раз-
вој; 

3) придонесот на проектот во подобрување на ква-
литетот на животот на граѓаните на локално ниво; 

4) придонесот на проектот во заштита на животната 
средина; 

5) оддалеченоста на целното подрачје од седиштето 
на општината; 

6) степенот на кофинансирање со средства од соп-
ствени и други извори; 

7) степенот на завршување на проектот со побара-
ните средства; 

8) опфатеноста/покриеноста на населението во цел-
ното подрачје со резултатите од проектот (воведена ус-
луга); 

9) активностите кои се потребни за реализација на 
проeктот; 

10) динамиката на реализација на проектот и 
11) соодветноста на индикаторите наведени во про-

ектот со резултатите и целите на проектот. 
 

Член 27 
Проектите се оценуваат поединечно со поени, сог-

ласно бројот на поени утврдени во членовите 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 од овој правилник. 

 
Член 28 

Оценувањето на проектот согласно со членот 26 
став 2 точка 1) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени - не постои соодветна и функционална ус-
луга на подрачјето, 

3 поени - постои соодветна и функционална услуга 
на подрачјето, но не задоволува од аспект на квантитет 
и квалитет, 

1 поен - постои соодветна и функционална услуга 
на подрачјето. 

 
Член 29 

Оценувањето на проектот согласно со членот 26 
став 2 точка 2) од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекуваните ефекти за зголемување на вработеноста 
на локално ниво, зголемување на приходот на населе-
нието на локално ниво и зголемување на искористува-
њето на ресурсите на локално ниво и се врши на след-
ниов начин: 

5 поени - проектот придонесува во голем обем во 
создавање претпоставки и подобрување на условите за 
економски развој во целното подрачје, 

3 поени - проектот придонесува во среден обем во 
создавање претпоставки и подобрување на условите за 
економски развој во целното подрачје, 

1 поен - проектот придонесува во мал обем во соз-
давање претпоставки и подобрување на условите за 
економски развој во целното подрачје. 

 
Член 30 

Оценувањето на проектот согласно со членот 26 
став 2 точка 3) од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекуваните ефекти за олеснување на движење и 
пристапност, подобрување на услугите за граѓаните, 
подигнување на безбедноста и сигурноста на имотот, 
зголемување на јавната хигиена и хигиената на живе-

ење, подобрување на здравствените, образовните, кул-
турните, социјалните услуги, подобрување на половата 
рамноправност, вклучување на ранливите групи и при-
падниците на заедниците и се врши на следниов начин: 

5 поени- проектот придонесува во голем обем во 
подобрување на квалитетот на живот во целното под-
рачје, 

3 поени - проектот придонесува во среден обем во 
подобрување на квалитетот на живот во целното под-
рачје, 

1 поен - проектот придонесува во мал обем во по-
добрување на квалитетот на живот во целното под-
рачје. 

 
Член 31 

Оценувањето на проектот согласно со членот 26 
став 2 точка 4 од овој правилник  се  заснова врз оцен-
ка на очекуваните ефекти за зголемена енергетска ефи-
касност, зачувување на животната средина, заштита на 
природните ресурси и биодиверзитетот, искористување 
обновливи и/или алтернативни извори на енергија и се 
врши на следниов начин: 

5 поени - проектот има голем придонес во заштита 
на животната средина, 

3 поени - проектот делумно придонесува во зашти-
тата на животната средина, 

1 поен - проектот има мал придонес во заштитата 
на животната средина. 

 
Член 32 

Оценувањето на проектот согласно со  членот 26 
став 2 точка 5) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени – оддалеченоста на целното подрачје е по-
голема од 20 км, 

4 поени – оддалеченоста на целното подрачје е до 
20 км, 

3 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 
15 км, 

2 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 
10 км, 

1 поен - оддалеченоста на целното подрачје е до 5 
км, 

0 поени - целното подрачје е во седиштето на оп-
штината. 

 
Член 33 

Оценувањето на проектот согласно со  членот 26 
став 2  точка 6) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

3 поени - кофинансирање над 50%, 
2 поени - кофинансирање до 50%, 
1 поен - кофинансирање до 25%, 
0 поени - без кофинансирање. 
 

Член 34 
Оценувањето на проектот согласно со членот 26 

став 2 точка 7) од  овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени - проектот е целосно завршен, 
0 поени - проектот не е целосно завршен. 
 

Член 35 
Оценувањето на проектот согласно со членот 26 

став 2 точка 8) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени – со проектот/услугата се опфатени над 
75% од вкупното население во целното подрачје, 

4 поени – со проектот/услугата се опфатени до 75% 
од вкупното население во целното подрачје, 

3 поени – со проектот/услугата се опфатени до 50% 
од вкупното население во целното подрачје, 
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2 поени – со проектот/услугата се опфатени до 35% 
од вкупното население во целното подрачје, 

1 поен – со проектот/услугата се опфатени до 20% 
од вкупното население во целното подрачје. 

 
Член 36 

Оценувањето на проектот согласно со членот 26 
став 2 точка 9) од овој правилник се заснова врз оценка 
на описот на активностите кои се предвидени за реали-
зација на проектот и се врши на следниов начин: 

5 поени - проектот содржи најмалку пет активности 
кои овозможуваат следење на реализација на месечно 
ниво, 

3 поени- проектот содржи најмалку три активности 
кои овозможуваат следење на реализација на месечно 
ниво, 

0 поени - проектот има помалку од три активности 
или во апликацијата не се наведени активности или на-
ведените активности не се објаснети. 

 
Член 37 

Оценувањето на проектот согласно со членот 26 
став 2 точка 10) од овој правилник се врши на следни-
ов начин: 

5 поени - потребното време за реализација на про-
ектот е дадено за сите активности, 

3 поени - потребното време за реализација на про-
ектот е дадено за најмалку 

50% од активностите, 
0 поени - потребното време за реализација на про-

ектот е дадено за помалку од 50% од активностите. 
 

Член 38 
Оценувањето на проектот согласно со членот 26 

став 2 точка 11) од овој правилник се заснова врз оцен-
ка на соодветноста на индикаторите наведени во про-
ектот со резултатите и целите на проектот и се врши на 
следниов начин: 

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и 
квантификувани индикатори, 

2 поени - само еден од индикаторите, кои се наве-
дени, е релевантен и квантификуван, 

0 поени - индикаторите коишто се наведени се ире-
левантни или пак нема наведено индикатори. 

 
Член 39 

Во предлог-листата за финансирање на проекти за 
развој на подрачјата со специфични развојни потреби 
се утврдува проект на кој му се доделени најмалку 27 
поени од можните 53 поени. 

Проектите за развој на подрачјата со специфични 
развојни потреби во предлог-листата од ставот 1 на 
овој член се утврдуваат по редослед на бројот на доби-
ени поени за квалитет. 

 
Оценување на проекти за развој на селата 

 
Член 40 

Во првата фаза се оценува административната усог-
ласеност на проектот и се проверува дали апликацијата 
е целосно пополнета. 

За инфраструктурните проекти, покрај проверката 
од ставот 1 на овој член, се проверува и дали: 

- техничката документација е комплетна и е соод-
ветна на проектот, 

-  доставените фотографии од локацијата на изведба 
на објектот не се постари од 15 дена од датумот на под-
несување на проектот и 

- е приложена техничката спецификација за набавка 
на опремата. 

Член 41 
Во втората фаза се оценува проектот за кој најмал-

ку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува 
сите барања за административна усогласеност. 

Во втората фаза - квалификација на проектот се 
оценува дали: 

- проектот се однесува за село во општина со се-
диште во село, општина со седиште во град или за село 
во општините во градот Скопје, 

- предлагачот има обезбедено најмалку 50% од пот-
ребните средства за реализација на проектот, доколку 
проектот се однесува за село во општина со седиште во 
град или за село во општините во градот Скопје и 

- проектот е утврден за приоритетен во стратешките 
документи на општината. 

 
Член 42 

Во третата фаза се оценува проектот за кои најмал-
ку пет од оценувачите се изјасниле дека ги исполнува 
барањата од членот 41 од овој правилник. 

Во третата фаза - оцена на квалитет од страна на 
Комисијата се оценува: 

1) потребата од реализација на проектот; 
2) придонесот на проектот во создавање прет-

поставки и подобрување на условите за економски раз-
вој; 

3) придонесот на проектот во подобрување на ква-
литетот на живот; 

4) придонесот на проектот во зачувување на живот-
ната средина; 

5) оддалеченост на целното подрачје од седиштето 
на општината; 

6) степенот на кофинансирање со средства од соп-
ствени и од други извори; 

7) степенот на завршување на проектот со побара-
ните средства; 

8) опфатеноста/покриеноста на населението во цел-
ното подрачје со резултатите од проектот (воведена ус-
луга); 

9) активностите кои се потребни за реализација на 
проектот; 

10) динамиката на реализација на проектот и 
11) соодветноста на индикаторите. 
 

Член 43 
Проектите се оценуваат поединечно со поени, сог-

ласно со бројот на поени утврдени во членовите 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 од овој правилник. 

 
Член 44 

Оценувањето на проектот согласно  со членот 42 
став 2 точка 1) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени - не постои соодветна и функционална ус-
луга на подрачјето, 

3 поени - постои услуга, но не задоволува од аспект 
на квантитет и квалитет, 

1 поени - постои соодветна и функционална услуга 
на подрачјето. 

 
Член 45 

Оценувањето на проектот согласно со членот 42 
став 2 точка 2) од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекувани ефекти за зголемување на вработеноста 
на локално ниво, зголемување на приходот на населе-
нието на локално ниво и зголемување на искористува-
њето на ресурсите на локално ниво и се врши на след-
ниов начин: 

5 поени - проектот придонесува во голем обем во 
создавање на претпоставки и подобрување на условите 
за економски развој во целното подрачје, 
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3   поени - проектот придонесува во среден обем во 
создавање на претпоставки и подобрување на условите 
за економски развој во целното подрачје, 

1 поен - проектот придонесува во мал обем во соз-
давање на претпоставки и подобрување на условите за 
економски развој во целното подрачје. 

 
Член 46 

Оценувањето на проектот согласно  со членот 42 
став 2 точка 3) од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекувани ефекти за олеснување на движење и 
пристапност, подобрување на услугите кон граѓаните, 
подигнување на безбедноста и сигурноста на имотот, 
зголемување на јавната хигиена и хигиената на живее-
ње и подобрување на здравствените, образовните, кул-
турните и на социјалните услуги и се врши на следниот 
начин: 

5 поени - проектот придонесува во голем обем во 
подобрување на квалитетот на живот во селото, 

3 поени - проектот придонесува во среден обем во 
подобрување на квалитетот на живот во селото, 

1 поен - проектот придонесува во мал обем во по-
добрување на квалитетот на живот во селото. 

 
Член 47 

Оценувањето на проектот согласно со членот 42 
став 2 точка 4) од овој правилник се заснова врз оценка 
на очекувани ефекти за зголемена енергетска ефикас-
ност, зачувување на животната средина, заштита на 
природните ресурси и биодиверзитетот и искористува-
ње на обновливи или алтернативни извори на енергија 
и се врши на следниов начин: 

5 поени - проектот има голем придонес во зачувува-
ње на животната средина во целното подрачје, 

3 поени - проектот има делумен придонес на проек-
тот во зачувување на животната средина во целното 
подрачје, 

1 поен - проектот има мал придонес во зачувување 
на животната средина во целното подрачје. 

 
Член 48 

Оценувањето на проектот согласно со  членот  42 
став 2 точка 5) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени - оддалеченоста на целното подрачје е по-
голема од 20 км, 

4 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 
20 км, 

3 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 
15 км, 

2 поени - оддалеченоста на целното подрачје е до 
10 км, 

1 поен - оддалеченоста на целното подрачје е до 5 
км, 

0 поени - целното подрачје е во седиштето на оп-
штината. 

 
Член 49 

Оценувањето на проектот согласно со членот 42 
став 2 точка 6) од овој правилник се врши на следниот 
начин: 

3 поени – сопствено учество над 50%, 
2 поени – сопствено учество до 50%, 
1 поен – сопствено учество до 25%, 
0 поени – без сопствено учество, 
Сопственото учество општината го потврдува со 

одлука донесена од советот на општината. 
 

Член 50 
Оценувањето на проектот согласно со членот 42 

став 2 точка 7) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени –проектот е целосно завршен, 
0 поени –проектот не е целосно завршен. 
 

Член 51 
Оценувањето на проектот согласно со  членот 42 

став 2 точка 8) од овој правилник се врши на следниов 
начин: 

5 поени – со проектот/услугата се опфатени над 
75% од вкупното население во целното подрачје, 

4 поени – со проектот/услугата се опфатени до 75% 
од вкупното население во целното подрачје, 

3 поени – со проектот/услугата се опфатени до 50% 
од вкупното население во целното подрачје, 

2 поени – со проектот/услугата се опфатени до 35% 
од вкупното население во целното подрачје, 

1 поен – со  проектот/услугата се опфатени до 20% 
од вкупното население во целното подрачје. 

 
Член 52 

Оценувањето на проектот согласно со членот 42 
став 2 точка 9) од овој правилник се заснова врз оценка 
на описот на активностите кои се предвидени за реали-
зација на проектот и се врши на следниов начин: 

5 поени - проектот содржи најмалку пет активности кои 
овозможуваат следење на реализација на месечно ниво, 

3 поени - проектот содржи најмалку три активности 
кои овозможуваат следење на реализација на месечно 
ниво, 

0 поени - проектот има помалку од три активности 
или во апликацијата не се наведени активности или на-
ведените активности не се објаснети. 

 
Член 53 

Оценувањето на проектот согласно со членот  42 
став 2 точка 10) од овој правилник се врши на следни-
ов начин: 

5 поени - потребното време за реализација на про-
ектот е дадено за сите активности, 

3 поени - потребното време за реализација на про-
ектот е дадено за најмалку 

50% од активностите, 
0 поени - потребното време за реализација на про-

ектот е дадено за помалку од 50% од активностите. 
 

Член 54 
Оценувањето на проектот согласно со членот 42 

став 2 точка 11) од овој правилник се заснова врз оцен-
ка на соодветноста на индикаторите наведени во про-
ектот со резултатите и целите на проектот и се врши на 
следниов начин: 

5 поени - наведени се повеќе од два релевантни и 
квантификувани индикатори, 

2 поени - само еден од индикаторите, кои се наве-
дени, е релевантен и квантификуван, 

0 поени - индикаторите коишто се наведени се ире-
левантни или пак нема наведено индикатори. 

 
Член 55 

Во предлог - листата за финансирање на проекти за 
развој на селата се утврдува проектот на кој му се до-
делени најмалку 27 од можните 53 поени за општините 
со седиште во село, односно најмалку 27 од можните 
50 поени за општините со седиште во град. 

      Проектите за развој на селата во предлог-листа-
та од ставот 1 на овој член се утврдуваат по редослед 
на бројот на добиени поени за квалитет. 

 
Член 56 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за постапката и методологи-
јата за оценувањето на предлог - проекти („Службен 
весник на Република Македонија“ број  183/14). 
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Член 57 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“, а ќе отпочне да се приме-
нува од 31 мај 2020 година. 

  
Бр. 18-355/1 Министер 

11 февруари 2020 година  за локална самоуправа, 
Скопје м-р Горан Милевски, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

863. 
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот 

на Република Северна Македонија, член 42 од Законот 
за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06,35/08, 
150/10,83/18 и  „Службен весник на РСМ“ 96/19) и член 
36 став 1 алинеја 4 и член 53 став 1 од Законот за Судски 
совет на Република Северна Македонија („Службен вес-
ник на РСМ“ бр.  102/19), Судскиот совет на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на ден 
17.2.2020 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР 

 
За судии поротници на Апелационен суд Гостивар 

се избрани:  
1. Драган Матески од Гостивар, 
2. Билјана Филипоска од с.Зубовце-Врапчиште, 
3. Фундеса Ајдуни Мисими од с.Боговиње, 
4. Зуријета Мемеди од с.Добри Дол-Врапчиште, 
5. Јадранка Симјаноска од Гостивар, 
6. Адриан Исмаили од с.Чеграни-Гостивар, 
7. Симона Трифуноска од Гостивар, 
8. Шклќим Џемаили с.Долна Бањица-Гостивар, 
9. Лејла Фидани с.Добри Дол-Врапчиште, 
10. Весна Јаневска од Гостивар, 
11. Дорис Матеска од Гостивар и 
12. Мерита Ќерими од с.Неготино-Врапчиште. 
Оваа одлука влегува во сила од 17.2.2020 година. 

 
Бр. 02 - 321/4  Судски совет на Република 

18 февруари 2020 година Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

864. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот 

за ветеринарно здравство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 
 Г О Д И Ш Н А  Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
ВО 2020 ГОДИНА 

 
Член 1 

 
Спроведување на мерки за здравствена заштита на 

животните 
 
Согласно одредбите на оваа наредба во 2020 година 

ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на жи-
вотните од заразни и паразитски болести: 

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ 
 

1.1 Класична чума кај свињите 
 
Во 2020 година на целата територија на Република 

Северна Македонија не треба да се спроведува превен-
тивна вакцинација на домашните и дивите свињи про-
тив болеста класична чума кај свињите. 

Во текот на 2020 година ќе се спроведува надзор со 
клинички преглед на одгледувалиште и земање на при-
мероци за дијагностичко испитување за утврдување на 
присуство на вирусот на болеста. Селекцијата на од-
гледувалиштата кои ќе бидат опфатени со надзорот, 
бројот на примероци за дијагностичко испитување и 
временските рокови за спроведување на надзорот ќе се 
утврдат согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот 
за безбедност на храната. Податоците за земените при-
мероци и извршениот клинички преглед на одгледува-
лиште треба да се внесат во Информациониот систем 
на Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-
мошниот текст: ИСАХВ) во рок од два работни дена. 

Со цел рано откривање на болеста класична чума 
кај свињите задолжително треба да се пријават сите 
случаи на присуство на клинички знаци на болеста или 
зголемена смртност (морталитет). Одгледувачите на 
свињи и други лица (превозници, трговци, ловци, поли-
ција, возачи, чувари и лица одговорни или вработени 
во собирен центар, контролни места, трговски објекти, 
како и работници во кланиците) кои се во непосреден 
контакт со животни од видот свињи задолжително тре-
ба да ги пријават сите случаи на присуство на клинич-
ки знаци на болеста или зголемена смртност (мортали-
тет) и да побараат земање на примероци заради исклу-
чување или потврдување на болеста. Одгледувачите на 
свињи треба да водат и редовно да го ажурираат регис-
тарот на одгледувалиште на свињи кој е даден во При-
лог 2 од Правилникот за идентификација и регистраци-
ја на животни од видот свињи (*1). Одгледувачите со 
100 и повеќе маторици и/или 1000 и повеќе свињи на 
одгледувалиште, овие податоци треба да ги водат за се-
која производна единица поединечно односно категори-
ја на свињи и за тоа да ја извесуваат Агенцијата за храна 
и ветеринарство на крајот на секоја работна недела. 

Трошоците за клинички преглед на одгледува-
лиште, земањето и испраќањето на примероци и дијаг-
ностичко испитување на примероци се на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните за 2020 година. 

 
1.2 Африканска чума кај свињите 

 
Со цел рано откривање на болеста африканска чума 

кај свињите задолжително треба да се пријават сите 
случаи на присуство на клинички знаци на болеста или 
зголемена смртност (морталитет). Одгледувачите на 
свињи и други лица (превозници, трговци, ловци, поли-
ција, возачи, чувари и лица одговорни или вработени 
во собирен центар, контролни места, трговски објекти, 
како и работници во кланиците) кои се во непосреден 
контакт со животни од видот свињи задолжително тре-
ба да ги пријават сите случаи на присуство на клинич-
ки знаци на болеста или зголемена смртност (мортали-
тет) и да побараат земање на примероци заради исклу-
чување или потврдување на болеста. Одгледувачите на 
свињи треба да водат и редовно да го ажурираат регис-
тарот на одгледувалиште на свињи кој е даден во При-
лог 2 од Правилникот за идентификација и регистраци-
ја на животни од видот свињи (*1) Одгледувачите со 
100 и повеќе маторици и/или 1000 и повеќе свињи на 
одгледувалиште, овие податоци треба да ги водат за се-
која производна единица поединечно односно катгори-
ја на свињи и за тоа да ја извесуваат Агенцијата за хра-
на и ветеринарство на крајот на секоја работна недела. 
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Во текот на 2020 година ќе се спроведува и надзор 
со клинички преглед на одгледувалиште и земање на 
примероци за дијагностичко испитување за утврдување 
на присутво/отсуство на вирусот на болеста. За  потре-
бите на надзорот треба да се земаат и испитуваат при-
мероци од угинати свињи на одгледувалиштето. Селек-
цијата на одгледувалиштата кои ќе бидат опфатени со 
надзорот, бројот на примероци за дијагностичко испи-
тување и временските рокови за спроведување на над-
зорот ќе се утврдат согласно член 20 став (1) алинеја 5 
од Законот за безбедност на храната.  

Трошоците за земањето и испраќањето на примеро-
ци и дијагностичко испитување на примероци од тру-
повите на угинатите свињи од одгледувалишта кои 
имаат 1000 и повеќе свињи или 100 и повеќе маторици 
на одгледувалиште се на товар на одгледувачите. Пода-
тоците за земените мостри и извршениот клинички 
преглед на одгледувалиште треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од два работни дена. 

Трошоците за клинички преглед на одгледува-
лиште, земањето и испраќањето на примероци и дијаг-
ностичко испитување на примероци од труповите на 
угинатите свињи од одгледувалишта кои имаат до 999 
свињи или до 99 маторици на одгледувалиште се на то-
вар на Програмата за користење на средства за здрав-
ствена заштита на животните во 2020 година.  

 
1.3 Трихинелоза кај домашни свињи 

 
Обемот на испитување на присуство на трихинела 

кај домашните свињи се врши со следната фрек-
венција: 

- кај свињи кои се одгледуваат некомерцијално се 
испитуваат сите, 

- свињи кои се одгледуваат во одгледувалишта или 
оддел кои немаат статус на одгледувалишта или оддел 
со контролирани услови, систематски се испитуваат 
сите животни на линија на колење и 

- свињи кои се одгледуваат во одгледувалишта или 
оддел со статус со контролирани услови: најмалку 10% 
од товениците секоја година како и сите маторици и 
нерези.  

Трошоците за земањето и испраќањето на примеро-
ци и лабораториско испитување е на товар на одгледу-
вачите. 

 
2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ  

КУЧИЊАТА 
 

2.1 Домашни миленици 
 
Во 2020 година, сите домашни миленици треба да 

се вакцинираат против беснило на целата територија на 
Република Северна Македонија. Вакцинацијата треба 
да се врши согласно упатството на производителот и 
Правилникот за начинот и постапката за пријавување 
на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои 
треба да се преземат за сузбивање и искоренување на 
беснилото. Вакцинацијата против беснило се врши са-
мо доколку животните се идентификувани со микро-
чип. Две недели пред вакцинацијата против беснило, 
животните задолжително треба да се дехелментизираат 
со средство кое согласно упатството на производите-
лот, делува против причинителот на ехинококозата. 

Трошоците за идентификација и регистрација, вак-
цинацијата против беснило и дехелментизацијата во 
целост се на товар на сопствениците на животните сог-
ласно Одлуката за висината на надоместоците за спро-
ведување на активности од јавен интерес од областа на 
здравствена заштита на животните. 

Сите сомнителни кучиња треба да се испитаат на 
болеста лајшманиоза со акредитирана лабораториска 
метода. Кучињата кои се позитивни на лајшманиоза 
треба да се изолираат и лекуваат под официјален над-
зор, а доколку не постои можност за лечење, позитив-
ните кучиња треба да се еутаназираат. 

Податоците за идентификација и вакцинација на 
домашни миленици треба да се внесуваат во ИСАХВ 
во рок од два дена од извршената идентификација и 
вакцинација. 

2.2 Бездомни кучиња 
 
Бездомните кучиња кои согласно член 28 од Зако-

нот за заштита и благосостојба на животните привре-
мено се задржани во прифатилиштата, задолжително 
треба да се испитаат на болеста лајшманиоза со лабо-
раториска акредитирана метода, вакцинираат против 
беснило, дехелминтизираат со средство кое согласно 
упатството на производителот делува против ехиноко-
козата и да се идентификуваат со микрочип. Бездомни-
те кучиња кои се позитивни на болеста лајшманиоза 
треба да се еутаназираат пред да се извршат другите 
превентивни мерки (вакцинација, дехелминтизација, 
обележување). 

При вдомување на кучињата потребно е прифати-
лиштата да обезбедат сертификат за здравствена сос-
тојба на животните во кој ќе се наведат податоците за 
новиот сопственик. Кучињата треба да се идентифику-
вани со микрочип, тестирани на лајшманиоза со нега-
тивен резултат, вакцинирани против беснило, дехел-
минтизирани и да поседуваат пасош за домашен миле-
ник. 

Кучињата кои се вратени во реонот на заловување 
треба да бидат идентификувани со микрочип и допол-
нително видливо да се обележат со ушна маркица во 
црвена боја на која е впишана ознаката на општината 
согласно ознаките на општините кои се дадени во При-
лог 4 кој е составен дел на оваа наредба и единствен 
растечки број (црвената боја ќе се користи само во 
2020 година). 

Вакцинацијата, дехелминтизацијата, земањето мос-
три и дијагностичкото испитување, еутаназијата и неш-
тетното отстранување на мршите во целост се на товар 
на општината, општините во градот Скопје, и градот 
Скопје. 

 
 

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА 
 

3.1 Класична чума кај живината  
(Авијарна инфлуенца кај живината) 

 
Во текот на 2020 година заради утврдување на при-

суство на вирусот на ниско и високо патогена авијарна 
инфлуенца кај живината и диви птици треба да се 
спроведе активен надзор на авијарната инфлуенца со 
лабораториско испитување. Надзорот треба да се спро-
ведува кај сите категории на живина одгледувана ин-
тензивно и екстензивно и кај дивите птици на начин и 
во временски рокови утврдени согласно член 20 став 
(1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната и ди-
јагностичките испитувања утврдени во Правилникот за 
мерки за сузбивање и искоренување на авијарна ин-
флуенца (*2). 

Земањето примероци и лабораториските испитува-
ња во целост се на товар на Програмата за користење 
на средства за здравствена заштита на животните во 
2020 година. Податоците за земените мостри треба да 
се внесат во ИСАХВ во рок од  два работни дена. 
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3.2 Њукастелска болест 
 
Целата живина на територијата на Република Се-

верна Македонија во текот на 2020 година треба да се 
вакцинира против њукастелската болест два пати го-
дишно со вакцина согласно Прилог 5 од Правилникот 
за условите за ставање во промет на живина и јајца за 
ведење (*3) и упатството на производителот. Вакцина-
цијата ја вршат овластените ветеринарни друштва, сог-
ласно упатството од производителот и Правилникот за 
мерки за сузбивање и искоренување на Њукастелска 
болест (*4). Во одгледувалиштата со екстензивен на-
чин на одгледување на живината, првата вакцинација 
треба да се изврши на пролет, додека втората вакцина-
ција треба да се изврши на есен. Кај новоизведената 
живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу на-
ведените периоди. 

Во комерцијалните јата на кокошки несилки, роди-
телски и бројлерски јата вакцинацијата против њукас-
телска болест задолжително треба да се изврши нај-
малку два пати годишно согласно програмата за вакци-
нација на одгледувалиштето.  

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерки за 
сузбивање и искоренување на Њукастелска болест (*4).  

За живината која е убиена и нештетно одстранета 
заради сузбивање на њукастелската болест, на одгледу-
вачот на живината, согласно член 49 став (3) од Зако-
нот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надомес-
ток на штетата. Доколку живината не била вакцини-
рана, нема да биде исплатен надомест на штетата. Тро-
шоците за вакцинацијата на живината во целост се на 
товар на сопствениците на живина. 

Со цел проверка на имунитет кај сите категории на 
живина одгледувана интензивно и екстензивно вакци-
нирани од њукастелска болест, во текот на 2020 година 
треба да се спроведе мониторинг со дијагностичко ис-
питување кај живината. Селекцијата на одгледувалиш-
тата кои ќе бидат опфатени со надзорот, бројот на при-
мероци за дијагностичко испитување и временските 
рокови за спроведување на надзорот ќе се утврдат сог-
ласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбед-
ност на храната. 

Трошоците за земањето и испраќањето на примеро-
ци и дијагностичко испитување на њукастелска болест 
се на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните за 2020 година. По-
датоците за земените мостри треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
3.3 Салмонелоза (предизвикана од соеви на 

Salmonella spp согласно Националниот план за  
контрола на салмонела кај живината) 

 
Мерките за надзор, контрола и искоренување на 

салмонелата кај кокошките несилки, матични јата, 
бројлери и инкубаторски станици во 2020 година ќе се 
вршат согласно Правилникот за начинот на вршење на 
официјални контроли на салмонела и други одредени 
алиментарни интоксикации (*5) и Националниот кон-
тролен план за намалување на присуство на салмонела-
та кај кокошките несилки, матични јата, бројлери и ин-
кубаторски станици во Република Северна Македонија 
за период од 2017-2020 година. 

Трошоците за испитување на салмонелата се на то-
вар на одгледувачот со исклучок на официјалните мос-
три земени од официјален ветеринар кои се на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2020 година.  

4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ 
 

4.1 Антракс 
 
Во 2020 година во населените места дадени во При-

лог 1 кој е составен дел од оваа наредба треба да се из-
врши превентивна вакцинација на копитарите против 
антракс, согласно упатството на производителот на 
вакцината. 

Сертификат за здравствена состојба за копитарите 
се издава само доколку копитарите се вакцинирани нај-
малку две недели пред движењето во дистриктите да-
дени во Прилог 1 од оваа наредба. Копитарите можат 
да се движат во населените места дадени во Прилог 1 
од оваа наредба единствено доколку се вакцинирани и 
доколку од вакцинацијата поминало најмалку две не-
дели. 

Нововнесените животни како и подмладокот што ќе 
се принови подоцна, треба да се вакцинираат согласно 
упатството на производителот на вакцината. 

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во 
целост се на товар на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на животните за 2020 
година. Податоците за вакцинацијата треба да се вне-
сат во ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
4.2 Инфективна анемија кај копитарите (ИАК) 
 
Во текот на 2020 година треба да се спроведе мони-

торинг на болеста инфективна анемија кај копитарите. 
Трошоците за спроведување на мониторингот во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните за 2020 го-
дина. 

Селекцијата на одгледувалиштата кои ќе бидат оп-
фатени со надзорот, бројот на примероци за дијагнос-
тичко испитување и временските рокови за спроведу-
вање на надзорот ќе се утврдат согласно член 20 став 
(1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната. 

Пред секое движење: 
- животните не треба да покажуваат клинички зна-

ци на ИАК 48 часа пред движењето,  
- да нема утврден ниту еден случај на ИАК во од-

гледувалиштата или други објекти каде животните 
престојувале и  

- животните треба да бидат тестирани на ИАК со 
негативен резултат. Лабораторискиот резултат е вали-
ден 30 дена од издавањето. По овој период за издавање 
на нов здравствен сертификат животните треба повтор-
но да се тестираат.  

Трошоците за земање на примероци и дијагностич-
ко испитување на ИАК при движење, во целост се на 
товар на сопственикот на животното. 

Сертификат за здравствена состојба за копитарите 
се издава само доколку копитарите ги исполнуваат ус-
ловите наведени во ставот 3 од оваа потточка. 

За копитарите кои се убиени и нештетно отстранети 
заради сузбивање на ИАК, на одгледувачот на живот-
ните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветери-
нарно здравство, му се исплаќа надоместок на штета за 
директните загуби. 

Податоците за земените мостри треба да се внесат 
во ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
4.3 Западно нилска треска кај копитарите 

 
Во текот на 2020 година треба да се спроведе мони-

торинг на болеста западно нилска треска кај копита-
рите. 
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Селекцијата на одгледувалиштата кои ќе бидат оп-
фатени со надзорот, бројот на примероци за дијагнос-
тичко испитување и временските рокови за спроведу-
вање на надзорот ќе се утврдат согласно член 20 став 
(1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната. 

Трошоците за земање на крвните примероците и 
дијагностичко испитување на болеста западно нилска 
треска се во целост на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните за 
2020 година. Податоците за земените мостри треба да 
се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена од зе-
мањето на примероците. 

 
5. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛИТЕ 

 
5.1 Американска чума на пчелно легло 

 
Во случај на сомнеж на болеста американска чума 

на пчелно легло, доктор по ветеринарна медицина од 
овластеното ветеринарно друштво треба да изврши 
клинички преглед на сите пчелни легла во пчеларни-
кот. Од сомнителните пчелни легла се земаат примеро-
ци во присуство на официјалниот ветеринар и се ис-
праќаат на лабораториско испитување. 

На одгледувачот на пчели, при сузбивањето на бо-
леста американската чума на пчелното легло му се 
обезбедува надоместок на штета за директните загуби, 
согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно 
здравство. 

Трошоците за клинички преглед на пчелните семеј-
ства се во целост на товар на одгледувачот односно од-
говорното лице за пчеларникот.  

Трошоците за земање, пакување, испраќање и лабо-
раториското испитување на примероците во целост се 
на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2020 година. По-
датоците за земените примероци треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од два работни дена од земање на при-
мероците. 

 
5.2 Други заразни болести кај пчелите 

 
Во случај на сомнеж на вароза или ноземоза на 

пчелно легло, доктор по ветеринарна медицина од ов-
ластеното ветеринарно друштво треба да изврши кли-
нички преглед на сите пчелни легла во пчеларникот. 
Од сомнителните пчелни легла се земаат примероци во 
присуство на официјалниот ветеринар и се испраќаат 
на лабораториско испитување. 

Трошоците за клинички преглед на пчелните семеј-
ства се во целост на товар на одгледувачот односно од-
говорното лице за пчеларникот.  

Трошоците за земање, пакување, испраќање и лабо-
раториското испитување на примероците во целост се 
на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2020 година. По-

датоците за земените примероци треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од два работни дена од земање на при-
мероците. 

 
6. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови треба да ги пријават и/или 

достават мршите од угинат  дивечот до официјалниот 
ветеринар кој треба да организира земање на примероци 
кои треба да се достават за лабораториско испитување. 

6.1. Класична чума кај дивите свињи, африкан-
ска чума кај дивите свињи и други заразни болести 
кај дивите свињи (ехинококоза, аујецки, везикулар-
на болест кај свињите, везикуларен стоматитис) 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови треба да ги пријават сите зас-
трелани диви свињи и истите задолжително треба да се 
испитаат на присуство на класичната чума кај свињите 
и африканска чума кај свињите. Заради зголемен ризик 
од појава на болеста африканска чума кај дивите свињи 
на целата територија на Република Северна Македони-
ја ќе се спроведува засилен отстрел и земање на приме-
роци од застреланите диви свињи.  

Задолжително е пријавување на сите угинати диви 
свињи во ловиштето од ловечките друштва, концесио-
нерите на ловиштата, Националните паркови и други 
лица присутни во шумите.  

Трошоците за пријавувањето на угината дива 
свиња, отстрелот, земањето на примероци и лаборато-
риското испитување во целост се на товар на Програ-
мата за користење на средства за здравствена заштита 
на животните во 2020 година, согласно Одлуката за ви-
сината на надоместоци за спроведување на активности 
од јавен интерес од областа на здравствена заштита на 
животите. 

6.2. Беснило 
 
Мерките за следењето и контролата на беснилото 

кои ќе се спроведуваат во 2020 година ќе бидат во сог-
ласност со Правилникот за начинот и постапката за 
пријавување на беснило кај домашни и диви животни и 
мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоре-
нување на беснилото. 

Пронајдени угинати лисици, лисици заловени во 
рамките на мониторингот за успешноста на оралната 
вакцинација, како и лисици сомнителни на присуство 
на болест (кои покажуваат симптоми на болест, залове-
ни во близина на населени места, прегазени од возила 
и др.) од страна на ловџиите и други правни или фи-
зички лица треба да бидат пријавени до ветеринарно 
друштво или надлежниот официјален ветеринар. Офи-
цијалниот ветеринар ќе наложи земање примероци сог-
ласно утврдената квота и динамика пропишани со мо-
ниторингот за успешноста на спроведената орална вак-
цинација, како и при надзорот на беснило.  

Трошоците за земање и праќање на примероци и ла-
бораториско испитување се на товар на Програмата за 
користење на средства за здравствена заштита на жи-
вотните во 2020 година. 

 
6.3. Трихинелоза 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови треба да ги пријават сите зас-
трелани диви свињи и истите задолжително треба да се 
испитаат на присуство на трихинела. Ловечките друш-
тва, концесионерите на ловиштата и Националните 
паркови од сите застрелани диви свињи треба да испра-
тат материјал за испитување (мускулен дел од ди-
јафрагмата, дел од масетерот или меѓуребрена муску-
латура и јазик) до акредитирана лабораторија со која 
Агенцијата за храна и ветеринарство има склучен дого-
вор. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2020 година. 
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6.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајаците и 
Миксоматоза 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови треба да ги пријават и испра-
тат угинатите зајаци најдени во ловиштето на лабора-
ториско испитување на туларемија, хеморагична бо-
лест кај зајaците и миксоматоза.  

Трошоците за лабораториското испитување се на 
товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2020 година. 

 
7. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 
 

7.1. Бруцелоза кај овците и козите 
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 

на бруцелозата кај овци и кози во 2020 година треба да 
се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоре-
нување на бруцелоза кај овците и козите за период од 
2016 до 2020 година. 

Надзорот ќе се спроведува на начин утврден сог-
ласно одредбите од Програмата за сузбивање и искоре-
нување на бруцелозата кај овците и козите за период 
од 2016 до 2020 година. 

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добива-
њето на резултатот, треба да бидат заклани или еутана-
зирани и нештетно отстранети. На одгледувачот на жи-
вотните, согласно член 49 став (3) од Законот за вете-
ринарно здравство, за одземените грла му се обезбеду-
ва надоместок на штетата.Останатите животни од од-
гледувалиштето под службен надзор можат да се дви-
жат само директно во кланица при што надлежниот 
официјален ветеринар издава документ за испраќање 
на животни во кланица од одгледувалишта под служ-
бен надзор. Вадењето крвни проби ќе се врши во ва-
кумтајнери и на начин како што се постапува со инфек-
тивен материјал. Од овците и козите кои согласно од-
редбите од Програмaта за сузбивање и искоренување 
на бруцелозата кај овците и козите за период од 2016 
до 2020 година ќе бидат прогласени за сомнителни тре-
ба да се упатат на колење или да се еутаназираат и од 
нив задолжително да се земат примероци (органи и 
крвни проби) за понатамошно потврдување или от-
фрлање на болеста.  

Лабораторијата е потребно да чува по 420 примеро-
ци од секој регион во банката на серуми најмалку уште 
една година сметајќи од датумот на издавање на резул-
татот. Изборот на крвните проби кои ќе се чуваат во 
банката на серуми треба да биде по случаен избор, со 
кои ќе се обезбеди статистички валиден примерок. 

За крвните проби кои се несоодветни за дијагнос-
тичко испитување нема да се исплати надомест од 
страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од 
овие животни задолжително е повторно да се извади 
крв за дијагностичко испитување за што треба да се из-
вести надлежниот официјален ветеринар. 

Вакцинацијата, земањето на примероците и лабора-
ториските испитувања во целост се на товар на Програ-
мата за користење на средства за здравствена заштита 
на животните во 2020 година. Податоците за земените 
примероци треба да се внесат во ИСАХВ во рок од два 
работни дена од земањето на мострите. Надлежното ве-
теринарно друштво треба да изврши ажурирање на 
бројната состојба на животните и да ги внесе податоци-
те во ИСАХВ.    

 
7.2. Антракс 

 
Во 2020 година во населените места од Прилог 1 од 

оваа наредба треба да се изврши превентивна вакцина-
ција на овците и козите против антракс согласно упат-
ството на производителот на вакцината. 

Напасувањето на овците и козите во заразените 
подрачја е дозволено единствено доколку животните се 
вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминале 
најмалку две недели. 

Нововнесените животни како и подмладокот што ќе 
се принови подоцна, треба да се вакцинираат согласно 
упатството на производителот на вакцината. Надлеж-
ното ветеринарно друштво треба да изврши ажурирање 
на бројната состојба на животните и да ги внесе пода-
тоците во ИСАХВ.  

Трошоците за вакцинацијата против антракс во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2020 го-
дина. Податоците за вакцинацијата треба да се внесат 
во ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
7.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

(Скрепи) 
 
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 

на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
(Скрепи) кај овците и козите во 2020 година се вршат 
согласно Програмата за сузбивање и искоренување на 
трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ). 
Во случај на потврдување на болеста на одгледувачот 
на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за 
ветеринарно здравство, за одземените грла му се ис-
плаќа надомест на штета.  

Во кланиците на линија на колење се земаат приме-
роци од мозок од 10% од сите заклани животни поста-
ри од 18 месеци.  

Од секое пријавено угинато животно од видот овци 
и кози кои се постари од 18 месеци, надлежното вете-
ринарно друштво/официјалниот ветеринар треба да зе-
ме примероци за испитување на скрепи. 

Трошоците за лабораториските испитувања во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2020 го-
дина. Податоците за земените примероци треба да се 
внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
7.4. Ентеротоксемија кај овци и кози 

 
Заради подобрување на епизоотиолошката состојба 

со болеста ентеротоксемија и намалување на економ-
ските штети кај овците и козите, во 2020 година треба 
да се изврши задолжителна вакцинација на сите овци и 
кози против ентеротоксемија. Надлежното ветеринарно 
друштво треба да изврши ажурирање на бројната сос-
тојба на животните и да ги внесе податоците во 
ИСАХВ. 

Трошоците за вакцинација се на товар на Програма-
та за користење на средства за здравствена заштита за 
2020 година во висина од 50% од вкупната цена соглас-
но Одлуката за висината на надоместоците за спрове-
дување на активности од јавен интерес од областа на 
здравствена заштита на животните, а останатите 50% 
се на товар на одгледувачот на животните. Податоците 
за земените мостри треба да се внесат во ИСАХВ во 
рок од два работни дена од земање на мострите. 

 
8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА 

 
8.1. Бруцелоза кај говедата 

 
Мерките за надзор, контрола и искоренување на 

бруцелозата кај говедата во 2020 година треба да се из-
вршат согласно со Програмата за сузбивање и искоре-
нување на бруцелоза кај говедата. 

Надзорот ќе се спроведува на начин утврден сог-
ласно Програмата за сузбивање и искоренување на 
бруцелозата кај говедата. 
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За вадењето крв треба да се користат исклучиво ва-
кумтaјнери на начин како што се постапува со инфек-
тивен материјал. За крвните проби кои се несоодветни 
за дијагностичко испитување нема да се исплати надо-
мест од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. 
Од овие животни задолжително е повторно да се изва-
ди крв за дијагностичко испитување за што треба да се 
извести надлежниот официјален ветеринар. 

Позитивните говеда на бруцелоза по добивањето на 
резултатот, треба да бидат заклани или еутаназирани и 
нештетно отстранети, а од секое заклано/еутаназирано 
говедо потребно е да се земат примероци за бактерио-
лошка изолација или молекуларно потврдување на 
причинителот. 

На одгледувачот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, во случај 
на потврда на болест за одземените животни му се 
обезбедува надоместок на штетата. Останатите живот-
ни од одгледувалиштата под службен надзор можат да 
се движат само директно во кланица при што надлеж-
ниот официјален ветеринар издава документ за испра-
ќање на животни во кланица од одгледувалишта под 
службен надзор. Надлежното ветеринарно друштво 
треба да изврши ажурирање на бројната состојба на 
животните и да ги внесе податоците во ИСАХВ.    

Земањето на крвни проби и лабораториските испи-
тувања во целост се на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните во 
2020 година. Податоците за земените примероци треба 
да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
8.2. Антракс 

 
Во населените места од Прилог 1 од оваа наредба 

треба да се изврши превентивна вакцинација на говеда-
та против антракс, согласно упатството на производи-
телот на вакцината.  

Напасувањето на говедата во заразените подрачја е 
дозволено единствено доколку говедата се вакцинира-
ни и доколку од вакцинацијата поминало најмалку две 
недели. 

Нововнесените животни како и подмладокот што ќе 
се принови подоцна, треба да се вакцинираат согласно 
упатството на производителот на вакцината. Надлеж-
ното ветеринарно друштво треба да изврши ажурирање 
на бројната состојба на животните и да ги внесе пода-
тоците во ИСАХВ.    

Трошоците за вакцинацијата против антракс во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2020 го-
дина. Податоците за вакцинација треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

 
Мерките за надзорот, контролата и искоренувањето 

на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии кај 
говедата во 2020 година треба да се извршат согласно 
Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на 
трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (*6) 

Во случај на потврда на болест на одгледувачот на 
животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ве-
теринарно здравство, за одземените грла му се обезбе-
дува надоместок на штетата.  

Во кланиците се земаат мостри од мозок од сите 
здрави говеда при редовно колење на возраст од 30 ме-
сеци и сите говеда постари од 24 месеци кои се заклани 
од нужда. 

Од секое пријавено угинато животно од видот гове-
да кои се постари од 24 месеци, надлежното ветеринар-
но друштво/официјалниот ветеринар треба да да земат 
примероци за испитување на трансмисивни спонгио-
формни енцефалопатии. 

Трошоците за лабораториските испитувања во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2020 го-
дина. 

 
8.4. Туберкулоза 

 
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 

на туберкулозата кај говедата во 2020 година треба да 
се извршат согласно Програмата за сузбивање и иско-
ренување на туберкулозата кај говедата. 

Надзорот ќе се спроведува на начин утврден сог-
ласно Програмата за сузбивање и искоренување на ту-
беркулозата кај говедата. 

Позитивните говеда на туберкулоза, треба да бидат 
заклани или еутаназирани и нештетно отстранети, а од 
секое заклано/еутаназирано говедо потребно е да се зе-
мат примероци за бактериолошка изолација. 

На одгледувачот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одзе-
мените позитивни грла му се обезбедува надоместок на 
штетата. Останатите животни од одгледувалиштата 
под службен надзор можат да се движат само директно 
во кланица при што надлежниот официјален ветеринар 
издава документ за испраќање на животни во кланица 
од одгледувалишта под службен надзор пропишан од 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од 
секое говедо кое со методата на симултана туберкули-
низација ќе биде прогласено за позитивно и испратено 
во кланица на колење потребно е да се земат мостри за 
лабораториско потврдување на причинителот.  

Трошоците за туберкулинизацијата со единечен ин-
тракутан тест се на товар на Програмата за користење 
на средства за здравствена заштита за 2020 година во 
висина од 50% од вкупната цена согласно Одлуката за 
висината на надоместоците за спроведување на актив-
ности од јавен интерес од областа на здравствена заш-
тита на животните, а останатите 50% се на товар на од-
гледувачот на животните. 

Компаративниот интракутан тест, лабораториските 
испитувања и ретестирањето на животните во одгледу-
валиштата каде имало позитивни или сомнителни жи-
вотни во целост се на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните во 
2020 година. Податоците за земените примероци треба 
да се внесат во ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 
8.5. Болест на чвореста кожа 

 
Во 2020 година на целата територија на Република 

Северна Македонија не треба да се спроведува превен-
тивна вакцинација на домашните и диви говеда против 
болеста на чвореста кожа.  

Во текот на 2020 година ќе се спроведува надзор 
кој вклучува клинички преглед на одгледувалиште и 
земање на примероци за серолошко/ вирусолошко ис-
питување на популацијата на говеда базирано врз про-
ценка на ризик, а со цел ре-обновување на статусот на 
земја слободна од болест на чвореста кожа кај гове-
дата. 

Селекцијата на одгледувалиштата кои ќе бидат оп-
фатени со надзорот, бројот на примероци за дијагнос-
тичко испитување и временските рокови за спроведу-
вање на надзорот ќе се утврдат согласно член 20 став 
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(1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната. По-
датоците за земените примероци и извршениот клинич-
ки преглед на одгледувалиште треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од два работни дена.  

Трошоците за клинички преглед на одгледува-
лиште, земањето и испраќањето на примероци и дијаг-
ностичко испитување на примероци се на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните за 2020 година.  

 
9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ АКВАКУЛТУРАТА 
 
Риболовните друштва, концесионерите за стопан-

ски риболов и риболовни подрачја и риболовни зони, 
концесионерите за рекреативен риболов на риболовни 
ревири и рекреативни зони и правните лица кои упра-
вуваат со Национални паркови треба да ги пријават 
и/или достават мршите од угинати риби до официјал-
ниот ветеринар кој треба да организира земање на при-
мероци кои треба да се достават за лабораториско ис-
питување. 

 
9.1 Болести кај пастрмките Вирусна хеморагична 
септикемија (ВХС) и Инфективна хематопоетска 

некроза (ИХН) 
 
Во 2020 година треба да се врши клинички преглед 

и земање на примероци од рибите во објектите за про-
изводство и преработка на аквакултура. Клиничкиот 
преглед, начинот на земање и количината на примеро-
ци за испитување на ВХС/ИХН треба да се вршат на 
начин утврден согласно член 20 став (1) алинеја 5 од 
Законот за безбедност на храната и Правилникот за ус-
ловите за ставање во промет на аквакултура, нејзината 
намена, како и начинот на вршење на официјални кон-
троли при ставање во промет на аквакултура (*7) од 
страна на  надлежните официјални ветеринари  во пе-
риод од март-април и ноември-декември. 

Трошоците за земањето примероци и дијагностич-
ките испитувања за ВХС/ИХН во целост се на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2020 година. 

 
9.2 Кои херпес вирус кај крап (КХВ) 

 
Во 2020 година треба да се врши клинички преглед 

и земање на примероци од рибите во објектите за про-
изводство и преработка на аквакултура. Клиничкиот 
преглед, начинот на земање и количината на примеро-
ци за испитување на КХВ треба да се вршат на начин 
утврден согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот 
за безбедност на храната и Правилникот за условите за 
ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, 
како и начинот на вршење на официјални контроли при 
ставање во промет на аквакултура (*7) од страна на 
надлежните официјални ветеринари во период од мај-
септември. 

Трошоците за земањето примероци и дијагностич-
ките испитувања за КХВ во целост се на товар на Прог-
рамата за користење на средства за здравствена зашти-
та на животните во 2020 година. 

 
9.3 Останати болести кај рибите 

 
Заради контрола и надзор на заразната некроза на 

панкреасот кај пастрмките треба да се изврши лабора-
ториско испитување на подмладокот во јуни, а на ма-
тичното јато во декември. 

Заради контрола и надзор на бактериски нефритис 
кај пастрмките треба да се изврши лабораториско ис-
питување во пролет и на есен. 

Заради контрола и надзор на пролетната виремија 
на крапот, задолжително треба да се врши дијагностич-
ко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во 
рана пролет, треба да се врши во рибниците кои произ-
ведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај 
одгледувалишта на крап одгледувани во кафези/мрежи. 

Трошоците за земањето мостри и дијагностичките 
испитувања на болестите заразната некроза на панкреа-
сот кај пастрмките, бактериски нефритис кај пастрмки-
те и пролетната виремија на крапот во целост се на то-
вар на одгледувачите. 

 
9.4 Активен надзор кај риби во риболовни води 
 
Во 2020 година заради утврдување на епидемио-

лошка состојба кај животните од аквакултурата ќе се 
спроведува активен надзор кај рибите во риболовни во-
ди кој вклучува пријава на сомнеж за појава на клинич-
ки знаци на присуство на болест, спроведување на кли-
нички преглед на рибите и земање на примероци и ди-
јагностичко испитување.  

Земањето на примероците и дијагностичкото испи-
тување во случаите од став 1 на оваа потточка треба да 
се вршат на начин утврден согласно член 20 став (1) 
алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.  

Трошоците за земањето на примероците и дијагнос-
тичкото испитување во случаите од став 1 на оваа пот-
точка во целост се на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните во 
2020 година. 

 
Член 2 

 
Спроведување на надзор на други заразни болести 

кај животните 
 
Заради утврдување на присуството/отсуството како 

и стекнат имунитет на одредени особено опасни болес-
ти кај животните како и болести од големо економско 
значење согласно член 49 став (2) точки а) и в) од Зако-
нот за ветеринарно здравство, Агенцијата за храна и 
ветеринарство во текот на 2020 година треба да спрове-
де активности за земање на примероци и дијагностичко 
испитување на болести на начин утврден согласно член 
20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на хра-
ната.  

Агенцијата за храна и ветеринарство во текот на 
2020 година треба да спроведе мониторинг за одредени 
болести заради одржување, повторно-обновување или 
докажување на статусот на земја слободна од болест на 
начин утврден согласно член 20 став (1) алинеја 5 од 
Законот за безбедност на храната. Мониторингот ќе се 
спроведе со земање на примероци и дијагностичко ис-
питување на статистички валиден примерок. 

За спроведување на  надзорот од ставовите 1 и 2 на 
овој член може да се користат примероци земени во 
рамките на програмите за сузбивање и искоренување 
на бруцелозата кај овците, козите и говедата. 

Трошоците за спроведување на активностите од 
ставовите 1 и 3 на овој член се целосно на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2020 година. Податоците за 
земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во 
рок од два работни дена. 

 
Член 3 

 
Мониторинг на вектори 

 
Во 2020 година треба да се спроведе ентомолошки-

от мониторинг на присуство, динамика на појавување и 
географска распространетост на популацијата на ин-
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секти од родот Culicoides (куликоиди). Мониторингот 
се спроведува од страна на ветеринарни друштва и ла-
бораторијата со кои Агенцијата за храна и ветеринар-
ство има скучено договор на начин утврден согласно 
член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на 
храната.  

Во зависност од епидемиолошката состојба ќе се 
спроведе и мониторинг на комарците-вектори на виру-
сот на Западно нилска треска. Мониторингот ќе вклу-
чува утврдување на активност на вирусот во комар-
ците. 

Трошоците за спроведување на активностите од 
ставовите 1 и 2 на овој член се целосно на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2020 година. Податоците за 
земените примероци треба да се внесат во ИСАХВ во 
рок од два работни дена. 

 
Член 4 

 
Биосигурносни мерки 

 
Со цел постигнување на повисок степен на здрав-

ствена заштита на животните, заштита на здравјето на 
луѓето и животната средина, надлежните ветеринарни 
друштва, официјалните ветеринари, одгледувачите, 
ловните друштва, концесионерите на ловиштата, Наци-
оналните паркови и концесионерите на риболовни во-
ди треба да спроведат соодветни биосигурносни мерки.  

4.1 Биосигурносни мерки во одгледувалишта  
При вршење на клинички преглед на одгледува-

лиште, се применуваат биосигурноси мерки за влез во 
сомнително одгледувалиште. Задолжително е користе-
ње на заштитна облека и обувки, чистење и дезинфек-
ција или нештетно отстранување на употребената оп-
рема, обувки и облека.  

Доставувањето на примероци во лабораторија може 
да биде само од лица вработени и овластени од ветери-
нарното друштво. Испраќањето на примероци не може 
да биде од неовластени лица со такси или средства за 
јавен транспорт. Одгледувалиштата во кои последните 
две години има потврден случај на било која заразна 
болест се посетуваат последни во работниот ден и при 
нивна  посета треба да се применуваат мерки како при 
влез во сомнително одгледувалиште. 

На одгледувалиштата за фармски животни и аква-
култура, како и одгледувачниците за домашни милени-
ци треба да спроведат дезинфекција, дезинсекција и де-
ратизација (во понатамошниот текст: ДДД). ДДД треба 
да се врши во сите објекти на одгледувалиштата, на 
превозните средства и дворовите каде се чуваат живот-
ни или аквакултура и ја спроведуваат ветеринарните 
друштва на трошок на сопствениците. 

Во случај на појава на болести кои задолжително се 
пријавуваат, ДДД се врши од овластените ветеринарни 
друштва по наредба на надлежниот официјален ветери-
нар. 

Трошоците за спроведување на ДДД кај болести 
кои задолжително се пријавуваат се целосно на товар 
на Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2020 година, освен доколку 
се утврди дека одгледувачот не ги почитувал прописи-
те од областа на ветеринарното здравство во кој случај, 
одгледувачот може да ги сноси трошоците и до 100%. 

Со цел намалување на ризикот од внесување на од-
редени заразни и паразитски болести како и заради 
контрола и искоренување на болестите, одгледувачите 
на животни треба да спроведат чистење и третирање на 
животните со користење на средства-репеленти. Сред-
ствата-репелентите треба да бидат одобрени од 

Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Законот 
за ветеринарно-медицински препарати и да се употре-
буваат во концентрации и на начин утврдени согласно 
упатството на производителот. 

При влез во секое одгледувалиште, ветеринарните 
работници треба да користат опрема за лична заштита. 
При секој влез и излез од одгледувалиштето задолжи-
телно треба да се изврши дезинфекција на опрема за 
лична заштита. 

При спроведување на ветеринарните активности, за 
секое животно задолжително треба да се користи неу-
потребена игла. 

 
 

4.2 Биосигурносни мерки во одгледувалишта за 
свињи 

 
Заради спречување на внесување и ширење на за-

разни и паразитарни болести кај свињите, одгледувачи-
те на свињи треба да ги воспостават и спроведуваат 
најмалку следните биосигурносни мерки: 

а) во комерцијалните одгледувалишта за свињи со 
шест или повеќе маторици: 

- треба да поседуваат документирани постапки за 
биосигурносни мерки; 

- свињите да се чуваат во затворен простор; 
- одгледувалиштето треба да биде оградено (по 

можност со двојна ограда на испустот); 
- не треба свињите да се изнесуваат на испаша; 
- може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат 

од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени 
со сертификат за здравствена состојба,  при што не тре-
ба да се внесуваат свињи од одгледувалишта кои при 
утврдување на ризик и категоризација на одгледува-
лишта на свињи се категоризирани со висок ризик, ка-
ко и од одгледувалишта каде воопшто не е утврден ри-
зикот односно не е спроведена категоризацијата;  

- треба да се спроведува редовно чистење, дезин-
фекција и дератизација на објектот и чистење и дезин-
фекција на возилата; 

- треба да се воспостават и одржуваат дезинфекцио-
ни бариери за возила и луѓе на влезот во одгледува-
лиштето и дезинфекциони бариери за луѓе на влезот на 
секој објект во одгледувалиштето каде се држат жи-
вотни; 

- треба да водат евиденција за влез и излез на сите 
посетители и возила на одгледувалиштето; 

- сите вработени и посетители треба при влез во од-
гледувалиштето да извршат дезинфекција на рацете и 
обувките; 

- при секој влез во фармата треба да се користи 
заштитна облека или посебна облека само за таа наме-
на за време на престојот во одгледувалиштето; 

- треба да се обезбеди посебен простор за гардероба 
со заштитна облека и санитарен јазол со простор/каби-
на за туширање, со опрема за перење на заштитната об-
лека; 

- не треба да се чуваат други видови на животни во 
објектитите каде се чуваат свињи; 

- вработените во одгледувалиштето не треба да чу-
ваат свињи во своите домови и не треба да учествуваат 
во лов на диви свињи; 

- одгледувачот треба да обезбеди прописно одлaга-
ње на ѓубрето и отпадот од фармата со што ќе се оне-
возможи ширење на болсести на фармата; 

- не треба да се внесува храна за лична употреба од 
лицата кои работат на одгледувалиштето; 

- лицата кои работат на одгледувалиштето не треба 
да внесуваат или изнесуваат прибор или опрема од од-
гледувалиштето и 
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- да водат тековна евиденција за сите промени на 
одгледувалиштето и да ги спроведуваат редовните го-
дишни пописи согласно Законот за идентификација и 
регистрација на животните и Правилникот за иденти-
фикација и регистрација на животни од видот свињи 
(*1). 

б) во комерцијалните одгледувалишта за свињи со 
пет или помалку маторици: 

- свињите да се чуваат во затворен простор; 
- одгледувалиштето треба да биде оградено (по 

можност со двојна ограда) и свињите не треба да се из-
несуваат на испаша; 

- може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат 
од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени 
со сертификат за здравствена состојба, при што не тре-
ба да се внесуваат свињи од одгледувалишта кои при 
утврдување на ризик и категоризација на одгледува-
лишта на свињи се категоризирани со висок ризик, ка-
ко и од одгледувалишта каде воопшто не е утврден ри-
зикот односно не е спроведена категоризацијата; 

- треба да се спроведува редовно чистење, дезин-
фекција и дератизација на објектот и чистење и дезин-
фекција на возилата; 

- треба да се воспостави и одржува дезинфекциона 
бариера за луѓе на влезот во одгледувалиштето каде се 
чуваат животни; 

- сите вработени и посетители треба при влез во од-
гледувалиштето да извршат дезинфекција на рацете и 
обувките; 

- при секој влез во одгледувалиштето треба да се 
користи заштита облека или посебна облека само за таа 
намена за време на престојот во одгледувалиштето; 

- одгледувачот треба да обезбеди нештетно отстра-
нување на ѓубрето и отпадот од одгледувалиштето со 
што ќе се оневозможи ширење на болестите на одгле-
дувалиштето; 

- не треба да се чуваат други видови на животни во 
објектите каде се чуваат свињи; 

- не треба да се внесува или изнесува прибор или 
опрема од одгледувалиштето и 

- да водат тековна евиденција за сите движења на 
одгледувалиштето и да ги спроведуваат редовните го-
дишни пописи согласно Законот за идентификација и 
регистрација на животните и Правилникот за иденти-
фикација и регистрација на животни од видот свињи 
(*1). 

в) во одгледувалишта на свињи чувани за сопствени 
потреби: 

- свињите да се чуваат во затворен простор; 
- одгледувалиштето на свињи треба да биде ограде-

но и свињите да не се изнесуваат на испаша; 
- може да се внесуваат само свињи кои потекнуваат 

од регистрирано одгледувалиште и кои се пропратени 
со сертификат за здравствена состојба, при што не тре-
ба да се внесуваат свињи од одгледувалишта кои при 
утврдување на ризик и категоризација на одгледува-
лишта на свињи се категоризирани со висок ризик, ка-
ко и од одгледувалишта каде воопшто не е утврден ри-
зикот односно не е спроведена категоризацијата; 

- одгледувачот треба да спроведува редовно чис-
тење, дезинфекцијата и дератизација; 

- одгледувачот треба да го ограничи влезот на луѓе 
и возила, да обезбеди прописно одлaгање на ѓубрето и 
отпадот од одгледувалиштето, 

- при секој влез на одгледувалиштето одгледувачот 
треба да користи заштитна облека или посебна облека 
само за таа намена за време на престојот во објектот; 

- одгледувачот и посетителите треба при влез во од-
гледувалиштето да извршат дезинфекција на рацете и 
обувките; 

- одгледувачот треба да обезбеди прописно одлaга-
ње на ѓубрето и отпадот од одгледувалиштето со што 
ќе се оневозможи ширење на болестите на одгледува-
лиштето и 

- да водат тековна евиденција за сите движења на 
одгледувалиштето и да ги спроведуваат редовните го-
дишни пописи согласно Законот за идентификација и 
регистрација на животните и Правилникот за иденти-
фикација и регистрација на животни од видот свињи 
(*1). 

 
4.3 Биосигурносни мерки во ловишта 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови кои се во допир и ракуваат со 
трупови на диви свињи треба да ги воведат и  спрове-
дуваат најмалку следните биосигурносни мерки: 

- простор за расекување, обработка, евисцерација и 
складирање на обработените трупови диви животни 
треба да бидат достапни за секое ловиште. Просторот 
каде се врши расекување, обработка, евисцерација и 
складирање на обработените трупови диви животни, 
треба да биде заштитен од неовластен пристап на лица 
и животни, опремен со вода, да вршат дезинфекција, да 
поседуваат и опрема за собирање отпад. Во случај кога 
на ловиштето не е определено место за расекување, об-
работка, евисцерација и складирање на обработените 
трупови диви животни, тогаш треба да се користи со-
седното/најблиското ловиште кое има определено мес-
то за расекување, обработка, евисцерација и складира-
ње на обработените трупови диви животни, 

- за секое ловиште, објектот/просторијата треба да 
биде опремен/а со фрижидер (или да се применуваат 
процедури со кои се постигнуваат еквивалентни усло-
ви во однос на чување на трупови) сè до пристигнува-
ње на лабораториски резултати од земените приме-
роци, 

- застреланата дива свиња треба да остане во објек-
тот/просториите на ловиштето сè додека не се тестира. 
Може да се ослободат само негативни трупови. За при-
мероците и труповите треба да се обезбеди следливост 
заради што сите трупови треба индивидуално да се 
обележат, 

- внатрешните органи од застреланата дива свиња 
не треба да се отстрануваат од животното на местото 
каде е застрелана. Застреланата дива свиња треба да се 
донесе на посебни овластени објекти за расекување, 
обработка, евисцерација и складирање на обработените 
трупови диви животни при што ќе се оневозможи од-
носно ограничи загубата на телесните течности (вклу-
чително и крвта), 

- по расекувањето, обработката, евисцерацијата и 
складирањето на обработените трупови на дивата 
свиња, местото и користената опрема (вклучително и 
транспортни возила) треба да се исчистат и дезинфици-
раат со одобрени средства за дезинфекција, 

- отпадоците од животините при обработката, расе-
кувањето и евесцерацијата треба да се соберат и прера-
ботат во согласност со Законот за нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, 

- при ракување со најдени трупови на диви свињи 
за да се избегне евентуално загадување на возила, пер-
сонал, дворови и куќи треба:  

1) веднаш да се пријави до овластениот ветерина-
рен инспектор или надлежно ветеринарно друштво до-
колку се најде труп од угината дива свиња, 

2) по земањето на примероци од официјалниот ве-
теринар и отстранување на трупот, да извршат дезин-
фекција на место каде е пронајден трупот, 

3) трупот  нештетно да се отстрани со закопување 
на лице место или да се стави во кеса за еднократна 
употреба или друго помошно средство за транспорт со 
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кое се спречува истекување на отпад и течности и да се 
пренесе до најблиското место за назначено за таа на-
мена. Просторот кој е назначен за отстранување на тру-
пови од угинати диви свињи треба да биде заграден, 

4) доколку се користи облека за еднократно употре-
ба истата нештетно да се отстрани,  

5) доколку се користи облека и обувки за повеќек-

ратна употреба истата темелно да се исчистат и дезин-
фицираат со средство кое е одобрено за таа намена и 
делува против вирусот на африканска чума кај сви-
њите,  

6) опремата, оружјето, средствата за транспорт те-
мелно да се исчистат и дезинфицираат со средство кое 
е одобрено за таа намена и делува против вирусот на 

африканска чума кај свињите. 
 

Член 5 

 

Пасивен надзор 
 
Заради унапредување на пасивниот надзор кај коп-

нени и водни (акватични) животни потребно е навреме-
но пријавување на сомнеж односно потврдување на бо-
лест кај животните. 

Пријавувањето на сомнеж кај животните и аквакул-
турата се врши до надлежно ветеринарно друштво со 
кое одгледувачот има склучено договор или надлежен 
официјален ветеринар. Докторот по ветеринарна ме-

дицина од надлежно ветеринарно друштво потребно е 
да ги пополни обрасците за пријава на сомнеж на за-
разна/паразитска болест кај животните кои се дадени 
во Правилникот за начинот и постапката за пријавува-
ње на болестите кои задолжително се пријавуваат и 
листа на болести кај животните кои задолжително се 
пријавуваат (*8). 

Трошоците за земање и дијагностичко испитување 

примероци земени во случај на сомнеж во целост се на 
товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2020 година. По-
датоците за земените примероци треба да се внесат во 
ИСАХВ во рок од два работни дена. 

 

5.1 Пасивен надзор кај копнени животни  

 
Во 2020 година потребно е одгледувачите на жи-

вотни (вклучително и живина) и  диви животни (вклу-
чително и диви птици) да ја пријават секоја појава на 
зголемена смртност (повисока од технолошката) или 
клинички симптоми пропишани во подзаконските акти 
од областа на ветеринарно здравство за болестите од 

член 49 од Законот за ветеринарно здравство, а особе-
но за опасни заразни болести.  

Од сите животни кои се угинати на одгледувалиште 
за кои не може да се утврди причината за смртта и кои 
покажуваат клиничка слика на абнормално однесување 
треба да се земат примероци и да се испратат на испи-
тување на присуство на беснило и трасмисивни спон-

гиоформни енцефалопатии согласно старосните кате-
гории од член 1 точка 7 потточка 7.3 и точка 8 потточ-
ка 8.3 на оваа наредба. 

Од сите абортирани плодови за кои не може да се 
утврди причината за абортирањето, а доколку има пот-
реба и од мајките треба да се земат мостри и да се ис-

пратат за да се утврди причината за абортусот, земајќи 
ги во предвид клиничката слика и епидемиолошката 
состојба.  

Од сите животни или трупови кај кои се утврдени 
клинички знаци или промени кои укажуваат на некоја 
од болестите од член 49 став (2) точка а) од Законот за 
ветеринарно здравство, утврдени при ante-mortem од-
носно post-mortem при преглед во кланица треба да се 
земат примероци за лабораториско испитување за пот-
врдување односно отфрлање на сомнежот. 

Испраќањето на примероците во лабораторија тре-
ба да се врши на начин како што се постапува со ин-
фективен материјал. 

 

5.2 Пасивен надзор кај акватични животни 
 

Заради утврдување на здравствениот статус во об-
јектите за производство на аквакултура како и за унап-
редување на нивото на здравствена заштита на аква-
тичните животни одгледувачите на животни од аква-
култура треба редовно да ја пријавуваат зголемената 
смртност на своето одгледувалиште до надлежното ве-
теринарно друштво или до официјален ветеринар. 

Зголемена смртност се пријавува доколку надмину-
ва кумулативна смтрност од 0,5% неделно. 

 
Член 6 

 
Идентификација и регистрација на животните 
 
Заради контрола на движењето и здравствената сос-

тојба на животните во 2020 година треба да се продол-
жи со спроведување на системот за идентификација и 
регистрација на говедата, овците, козите, свињите, ко-
питарите, пчелите, живината, рибите, домашните миле-
ници и попис и идентификација на одгледувалишта. 
Пописите на животните во случај на заштитини мерки 
се вршат од овластените ветеринарни друштва на на-
чин и рокови утврдени од директорот на Агенција за 
храна и ветеринарство согласно член 55 став (6) од За-
конот за ветеринарно здравство. 

При спроведување на мерките од оваа наредба 
вклучително и клинички преглед на одгледувалиште, 
ветеринарното друштво има обврска да ја ажурира 
бројната состојба на сите видови животни на одгледу-
валиштето (говеда, овци, кози, свињи, копитари, пчели, 
живина, риби, домашни миленици) и податоците треба 
да се внесат во ИСАХВ. 

Ажурирањето од ставот 2 од овој член треба да ги 
содржи следните податоци: 

- вкупен број на животни во одгледувалиштето по 
видови; 

- вкупен број на идентификувани и регистрирани 
животни и 

- вкупен број на делумно обележани и необележани 
животни. 

 
Член 7 

 

Движење на животни и аквакултура 
 

Сертификатот за здравствена состојба на животни-

те може да се издаде само доколку во него е наведена 

РБО-то на крајната дестинација. Доколку купувачот во 
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моментот на купопродажба нема РБО, треба да се вне-

се матичениот број на купувачот, а официјалниот вете-

ринар на купувачот ќе му наложи да се регистрира ка-

ко одгледувач на животни во рок од 48 часа. По регис-

трацијата на новиот одгледувач треба да му се додели 

РБО и да се внесат животните. Ветеринарното друштво 

кое го издава сертификатот за здравствена состојба на 

животните треба да го извести официјалниот ветеринар 

за сите вакви случаи. 

Движењата на животни од аквакултура се можни 

само доколку тие потекнуваат од одобрено одгледува-

лиште за животни од аквакултура и се пропратени со 

сертификат за здравствена состојба. 
 

Член 8 

 

Институција која го врши лабораториското  

испитување 

 

Лабораториските испитувања предвидени со оваа 

наредба ги извршува лабораторија која за спроведува-

ње на лабораториски испитувања за наведените актив-

ности има склучено договор со Агенцијата за храна и 

ветеринарство. 

 

Член 9 

 

Субјекти кои ги спроведуваат мерките согласно 

оваа наредба 

 

Мерките од член 1 точка 1 потточки 1.1, 1.2, точка 

3 потточки 3.1, 3.2, точки 4 и 5  точка 6 потточка 6.2, 

точки 7 и 8, членови 3 и 5 од оваа наредба ги извршу-

ваат ветеринарните друштва кои согласно член 41 и 41-

а од Законот за ветеринарно здравство имаат склучено 

договор за вршење на активности од јавен интерес. За 

извршување на мерките, се плаќа надоместок опреде-

лен согласно Одлуката за висината на надоместоците 

за спроведување на активности од јавен интерес од об-

ласта на здравствена заштита на животните и Одлуката 

за висината на надоместоците за спроведување на сис-

темот за идентификација и регистрација на животните 

и висината на надоместокот за дополнителни офици-

јални контроли. 

Мерките од оваа наредба ги извршува одгледува-

чот, општината, општините во градот Скопје и градот 

Скопје, а ги спроведуваат ветеринарните друштва кои 

имаат склучено договор со одгледувачот, општината, 

општините во градот Скопје односно градот Скопје. 

Мерките од член 1 точка 6 и член 4 точка 4.3 од 

оваа наредба ги извршуваат ловните друштва, концеси-

онерите на ловиштата и Националните паркови кои 

имаат склучено договор за земање на примероци од ди-

ви животни и птици заради контрола, сузбивање и ис-

коренување на заразни болести во Република Северна 

Македонија.  

Мерките од член 1 точка 9 потточка 9.4 од оваа на-

редба ги извршуваат риболовните друштва, концесио-

нерите за стопански риболов и риболовни подрачја и 

риболовни зони, концесионери за рекреативен риболов 

на риболовни ревири и рекреативни зони и правните 

лица кои управуваат со Национални паркови. 

Член 10 

 

Водење евиденција и известување за спроведените 

активности 

 

Примероците кои ветеринарното друштво ги испра-

ќа на лабораториско испитување треба да бидат озна-

чени и пропратени со писмо до лабораторија согласно 

методологијата на работа на ИСАХВ.  

Примероците кои ловните друштва, концесионери-

те на ловиштата и Националните паркови ги испраќаат 

на лабораториско испитување треба да бидат пропрате-

ни со записник од официјален ветеринар кој ќе ја пот-

врди активноста. 

Лабораторијата од член 8 од оваа наредба ги прима 

примероците за лабораториско испитување, само до-

колку истите се соодветно означени и води електрон-

ска евиденција за извршените лабораториски анализи. 

Лабораторијата ги доставува резултатите од извршени-

те лабораториски испитувања до ИСАХВ, Агенцијата, 

официјалните ветеринари и ветеринарните друштва 

кои ги доставиле примероците, веднаш по електронска 

пошта и најдоцна за 72 часа по писмен пат. Доколку 

лабораторијата има обезбедено електоронски потпис 

известувањето по писмен пат не е задолжително. 

За сите активности извршени согласно оваа наредба 

(вклучително и активностите кои во целост се на тро-

шок на одгледувачот), ветеринарното друштво треба на 

лице место да пополни и издаде Потврда за извршена 

активност согласно годишната наредба дадена во При-

лог 2 кој е составен дел од оваа наредба во три приме-

роци од кои по една за одгледувачот на животните, 

официјалниот ветеринар и ветеринарното друштво. 

Потврдата за извршена активност согласно годиш-

ната наредба од ставот 4 на овој член ја изготвува и из-

дава Ветеринарна комора на Република Северна Маке-

донија. 

Доколку одгледувачот на животните од било кои 

причини одбие спроведување на некоја од мерките од 

оваа наредба во неговото одгледувалиште, ветеринар-

ното друштво за тоа треба да го извести официјалниот 

ветеринар писмено со пополнување на Пријава за од-

бивање на извршување на наредени мерки дадена во 

Прилог 3 кој е составен дел од оваа наредба. 

Говедата, овците, козите, свињите, копитарите, до-

машните миленици, пчеларниците и одгледувалиштатa 

на живина и аквакултура кои подлежат на некоја од 

мерките пропишани со оваа наредба треба да бидат 

трајно идентификувани и регистрирани според Законот 

за идентификација и регистрација на животните. 

 

Член 11 

 

Завршна одредба 

 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Северна Македонија” 

 

Бр. 02-278/3 Агенција за храна и ветеринарство 

14 февруари 2020 година Директор, 

Скопје Зоран Атанасов, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

865. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика го ут-

врдува и објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Северна Македонија во периодот јануари-декември 2019 година и 

јануари 2020 година, во однос на просечните цените на мало во 2018 година, изнесува 0,0%. 

 

                                                                                                                                                                Директор, 

Апостол Симовски, с.р. 
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