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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
479. 

Врз основа на член 199 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05 
и 4/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИ-
СКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛА-
ЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, КАКО И ВРЕДНО-
СТА, КОЛИЧИНАТА И ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА 
НА СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ  

ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми и начинот 

на спроведување на ослободувањето од плаќање на 
увозни давачки, како и вредноста, количината и видот 
или намената на стоката која може да се ослободи од 
плаќање на увозни давачки („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 117/05, 88/07 и 64/08), во 
член 7, во ставот 1 зборовите: „175 ЕВРА“ се заменува-
ат со зборовите: „350 ЕВРА“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
   Бр. 51-1108/1                Претседател на Владата 

23 февруари 2010 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
480. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.02.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2010 ГОДИНА 

НА ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2010 година на ЈПВ Лисиче 
– Велес, бр. 02-26/02 од 14.01.2010 година, усвоена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата одржана на 14.01.2010 година. 

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

 
    Бр. 51-389/1               Заменик на претседателот 

11 февруари 2010 година        на Владата на Република 
             Скопје                      Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
481. 

Врз основа на член 52, став 2 алинеја 6 од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА АМБАСАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА КИНА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука дел од недвижна ствар со вкупна 
површина од 50 м2, и тоа една просторија која се наоѓа 
во високото приземје на објектот од лева страна од 
главниот влез, евидентирана во имотен лист бр.9116, 
на Катастарска парцела 8890, Катастарска општина Цен-
тар 1, со адреса ул.„Гоце Делчев” бр.6 – Скопје, сосопс-
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твеност на Република Македонија, дадена на користење 
на Националната установа Народна и Универзитетска 
библиотека „Св. Климент Охридски” – Скопје, се дава 
под закуп со услов за користење за изведување културни 
проекти од интерес за Република Македонија. 

  
Член 2 

Недвижна ствар од член 1 на оваа одлука се дава во 
закуп на Амбасадата на Република Кина во Република 
Македонија – Скопје за период од пет години од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука, со месечна за-
купнина од 1 евро за м2, во денарска противвредност 
сметано по среден курс на Народна банка на Република 
Македонија, на денот на исплатата. 

 
Член 3 

Склучувањето договор за закуп на недвижната 
ствар од член 1 на оваа одлука, со закупнина во висина 
определена во членот 2 од оваа одлука, да се изврши 
помеѓу Министерството за култура и Амбасадата на 
Народна Република Кина во Република Македонија – 
Скопје во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 51-1172/1                  Заменик на претседателот 

11 февруари 2010 година        на Владата на Република   
      Скопје                                        Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

482. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со одредбите на Националната стратегија за изед-
начување на правата на лицата со хендикеп во Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.101/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2 февруари 2010 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВ-
НО ТЕЛО ЗА ЕДНАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО 
ИНВАЛИДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За претседател, секретар и членови на Национал-

ното координативно тело за еднакви права на лицата со 
инвалидност на Република Македонија се именуваат:  

 
а) за претседател 
- Бранимир Јовановски 
 
б) за секретар 
- Василка Димоска, д-р на медицина 

в) за членови: 
од Министерството за труд и социјална политика  
- Слободанка Лазова Здравковска, 
- Игор Мацкиновски, 
од Министерството за финансии 
- Маја Аргировска, 
- Мишо Николов, 
од Министерството за образование и наука  
- Лилјана Самарџиска,  
- Десанка Угриновска, 
од Министерството за правда  
- Тања Кикерекова,  
- Марија Дељова – Шулевска, 
од Министерството за животна средина и простор-

но планирање  
- Ирена Голубовска, 
- Весна Величковиќ, 
од Министерството за транспорт и врски  
- Јасминка С. Диневска,   
- Василка Поп Ѓорѓиева, 
од Министерство за здравство 
- Нури Љамалари, 
- Роберт Величковски, 
од Агенцијата за млади и спорт  
- Тане Димовски, 
- Татјана Блажевска, 
од ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје 
- Татјана Ристова Димова, 
- Весна Самојловска, 
од Филозофски факултет – Институт за дефектоло-

гија   
- проф. д-р Ристо Петров, 
- асс. д-р Зоран Киткањ, 
од Сојуз на слепите на Република Македонија  
- Жарко Селковски,  
- Крум Митковски,  
од Сојуз на глуви и наглуви на Македонија  
- Никола Огненов,  
- Георги Грујевски,  
од Сојуз на телесно инвалидизираните лица на Ма-

кедонија  
- Миодраг Игњатовиќ,  
- Нико Јанков, 
од Републички центар за поддршка на лица со инте-

лектуална попреченост - ПОРАКА  
- Чедомир Трајковски, 
од Сојуз на инвалидите од војната на Македонија  
- Исаки Насуф, 
- Душан Нешевски, 
од Федерација за спорт и рекреација на инвалидите 

на Македонија – Македонски параолимписки комитет 
- Ратко Пајдаков, 
од Сојуз на инвалиди на трудот на Република Маке-

донија  
- Мегди Рамадановски,  
- Ивона Симоновска, 
од Сојуз на дефектолози на Република Македонија  
- проф. д-р Љупчо Ајдински,  
- Боге Чадиновски.  
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2. Со именувањето на претседателот, секретарот и 
членовите на Националното координативно тело за ед-
накви права на лицата со инвалидност на Република 
Македонија на досегашните им престанува мандатот. 

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

 
   Бр. 22–276/1               Заменик на претседателот  

2 февруари 2010 година          на Владата на Република   
      Скопје                               Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

483. 
Врз основа на член 12 од Законот за основање на 

Национална агенција за европски образовни програми 
и мобилност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.113/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 февруари 2010 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕН-
ЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И 

МОБИЛНОСТ 
 
1. Хајрие Елези се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Националната агенција за европ-
ски образовни програми и мобилност.  

2. За член на Управниот одбор на Националната 
агенција за европски образовни програми и мобилност 
се именува Насир Абази. 

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

 
   Бр. 22–639/2               Претседател на Владата 

2 февруари 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
484. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Влада на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010) и член 2 од Одлу-
ката за образување Национална комисија за правата на 
децата во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.126/2007), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 фе-
вруари  2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРАВА-
ТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Стојан Тодоров се разрешува од должноста пре-

тседател на Националната комисија за правата на деца-
та во Република Македонија.  

2. За претседател на Националната комисија за пра-
вата на децата во Република Македонија се именува 
Кирил Божиновски, генерален секретар на Владата на 
Република Македонија.                     

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

 
   Бр. 22–975/1                Претседател на Владата 

2 февруари 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
485. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија,  на седницата одржана на 2 февруари 
2010  година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ - 
ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ 

- СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ - Градска општа болница „8-ми 
Септември“ – Скопје се именуваат: 

- Дени Ѓорчевски, државен советник во Министерс-
твото за труд и социјална политика, 

- Ванчо Алачки, дипл. економист, 
- Елизабета Једиковска, дипл. правник, 
- Керим Зимери. 
2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 22–977/1               Заменик на претседателот  

2 февруари 2010 година          на Владата на Република   
      Скопје                              Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

486. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11 февруа-
ри 2010  година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

ДЕТСКА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешува Арбен Демири од должноста  член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје. 
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2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈЗУ  Универзитетска клиника за детска хи-
рургија – Скопје се именува Агрон Пајазити. 

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

 
   Бр. 22-1207/1                Заменик на претседателот 

11 февруари 2010 година     на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
487. 

Врз основа на член  2-a од Законот за матичната 
евиденција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008 и 67/2009), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
16 февруари 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ 

КНИГИ 
 
1. Марија Ангеловска – Стојановска се разрешува 

од должноста директор на Управата за водење на ма-
тичните книги, орган во состав на Министерството за 
правда, на нејзино барање. 

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

 
   Бр. 22-1241/2                Претседател на Владата 

16 февруари 2010 година   на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
488. 

Врз основа на член  2-a од Законот за матичната 
евиденција („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008 и 67/2009), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
16 февруари 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

 
1. За директор на Управата за водење на матичните 

книги, орган во состав на Министерството за правда,  
се именува  Ашим Зекироски. 

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

 
   Бр. 22-1271/1                Претседател на Владата 

16 февруари 2010 година   на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

489. 
Врз основа на член 213–б од Законот за работните 

односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009 и 130/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16 февруари 2010 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА 

 
1. За членови на Комисијата за утврдување на ре-

презентативноста се  именуваат:    
претставници на Министерството за труд и социјал-

на политика  
- Сејди Џемаили,  
- Елеонора Јовановиќ,  
- Златко Симјановски,  
претставници на Министерството за правда  
- Маја Малјановска,  
- Снежана Поповска Зечевиќ,  
- Јулијана Георгиевска,  
претставници на Министерството за економија  
- Исмаил Ебипи,  
- Вера Пепелничка,  
- Валентина Старделова.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 22-1272/1               Заменик на претседателот 

16 февруари 2010 година     на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
490. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16 февруари 2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

 
1. Се разрешува Драган Ѓурчевски од должноста  

директор на Агенцијата за млади и спорт, поради зами-
нување на друга должност. 

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

 
   Бр. 22-1320/1                Претседател на Владата 

16 февруари 2010 година   на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 
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491. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16 февруари 2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

 
1. За директор на Агенцијата за млади и спорт се 

именува Диме Спасов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
   Бр. 22-1321/1               Претседател на Владата 

16 февруари 2010 година  на Република Македонија, 
       Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
492. 

Врз основа на член 43-a став 3 и 43-б став 4 од За-
конот за финансирање на единиците на локалната са-
моуправа („Службен весник на Република Мaкедонија” 
бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007 и 156/2009), министерот 
за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ОДОБРУ-
ВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА КРАТКОРОЧНА И ДОЛГО-
РОЧНА ПОЗАЈМИЦА НА ОПШТИНАТА ОД ЦЕН-
ТРАЛНИОТ БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на поста-
пување при одобрување и враќање на краткорочна и 
долгорочна позајмица на општините, општините во 
Градот Скопје и Градот Скопје од Централниот буџет 
на Република Македонија. 

 
Член 2 

За одобрување на краткорочна и долгорочна позај-
мица општините, општините во Градот Скопје и Гра-
дот Скопје поднесуваат писмено барање до Мини-
стерството за финансии согласно Законот за финанси-
рање на единиците на локалната самоуправа. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 
- вид на позајмица која се бара (краткорочна или 

долгорочна); 
- целта поради која се бара позајмицата; 
- вкупен износ на бараната позајмица; 
- рок и динамика на отплата на бараната позајмица; и 
- проекции за приходите и расходите на буџетите 

на општините, општините во Градот Скопје и Градот 
Скопје за тековната и наредните две фискални години 
и образложение за индикаторите врз основа на кои се 
изработени проекциите. 

Член 3 
Врз основа на поднесеното барање во Министерс-

твото за финансии се ценат податоците наведени во 
истото и се прави пресметка на приходите на општини-
те, општините во Градот Скопје и Градот Скопје и се 
согледуваат објективните можности за враќање на по-
зајмицата, од што зависи одобрувањето или одбивање-
то на барањето за позајмица. 

При одбивање на барањето за позајмица писмено се 
известува општината. 

 
Член 4 

По одобрување на позајмицата општините, општи-
ните во Градот Скопје и Градот Скопје треба да доста-
ват пополнет и потпишан образец ЗП-задолжување на 
потсметка во рамки на трезорската сметка даден во 
прилог  кој е составен дел на овој правилник. 

По одобрување на долгорочната позајмица општи-
ните, општините во Градот Скопје и Градот Скопје 
треба да достават поединечно за секоја година образец 
ЗП- задолжување на потсметка во рамки на трезорската 
сметка.  

Обрасците од став 1 и 2 на овој член општините, 
општините во Градот Скопје и Градот Скопје треба да 
ги достават пред исплатата на средствата од одобрена-
та позајмица.  

 
Член 5 

Општините, општините во Градот Скопје и Градот 
Скопје одобрените средства како краткорочна или дол-
горочна позајмица ги враќаат во Буџетот на Република 
Македонија согласно утврдената дата во Образецот 
ЗП-задолжување на потсметка во рамки на трезорската 
сметка. 

 
Член 6 

Во случај кога општините, општините во Градот 
Скопје и Градот Скопје средствата или дел од средс-
твата не ги вратиле до утврдената дата во Образецот 
ЗП-задолжување на потсметка во рамки на трезорската 
сметка, Трезорот започнува да пресметува камата во 
висина од 2% на годишно ниво до конечната исплата 
на краткорочната позајмица, односно до конечната 
исплата на ануитетот од долгорочната позајмица, сог-
ласно Законот за финансирање на единиците на локал-
ната самоуправа. 

 
Член 7 

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

 
  Бр. 07-6312/1               Заменик претседател на Влада  

10 февруари 2010 година       и министер за финансии, 
       Скопјe                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 



26 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 28 - Стр. 7 

 



Стр. 8 - Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 февруари 2010 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

493. 
Врз основа на член 4 став 9 од Законот за произво-

ди за заштита на растенијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 110/07 и 20/2009), министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство во 
согласност со министерот за здравство и министерот за 
животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАБОТКА НА БАРАЊА-
ТА И ПОДЕТАЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПО-
ДАТОЦИТЕ ЗА  ДОСИЕТО НА АКТИВНАТА 

СУПСТАНЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
                

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за 

обработка на барањата и подеталната документација и 
податоците за активната супстанција. 

 
Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој  правилник 
го имаат следното значење: 

1. „Техничка активна супстанција” е активна 
супстанција, произведена во индустриско технолошка 
постапка;            

2. „Супстанција за испитување” е активна суп-
станција, вклучена во испитувањето со цел за добива-
ње податоци за оценување на активната супстанција;               

3. „Контрола” е група на нетретирани штетни ор-
ганизми кои се користат за испитување на ефикасноста 
на испитуваниот производ и се користи  за споредба со 
нов производ;   

4. „Каренца” е пропишан најкраток временски пер-
иод изразен во денови кој треба да измине сметано од 
последното третирање со производот  до денот на бер-
бата, жетвата, косењето;  

5. „Третирање” е нанесување или внесување на 
производот на растенијата, растителните производи, 
почвата или во просториите за складирање односно 
преработка за целите на заштита на растенијата и рас-
тителни производи од штетни организми; 

6. „Додаток” е секоја супстанција покрај активната 
супстанција, која производителот ја додава на активна-
та супстанција;                                    

7. „Нечистотии” се сите компоненти,  освен чисти-
те активни супстанциии на некој готов производ или 
од определен микроорганизам, кој настануваат во про-
изводниот процес или нивно чување во несоодветни 
услови;  

8. „Релевантни нечистотии” се компоненти од то-
ксиколошки  или екотоксиколошки аспект, кои според 
нивната токсиколошка и екотоксиколошка вредност 
имаат посебно значење;   

9. „Сигнификантни (значајни) нечистотии” се 
нечистотии, чија концентрација е поголема од 1g/kg од 
технички активната супстанција;  

10. „Метаболити” се материи кои се резултат на 
реакција или разградување на активните супстанции 
или  продукти од разградувањето и биосинтеза на ми-
кроорганизмите или други организми; 

11. „Релевантни метаболити” се материи од то-
ксиколошки или екотоксиколошки аспект, кои според 
нивната токсиколошка и екотоксиколошка вредност 
имаат посебно значење; 

12. „Неекстрактибилни остатоци” во растенијата, 
растителните производи и во почвата се хемиски сое-
диненија, кои потекнуваат од производите, употребено 
согласно добрата земјоделска пракса, и кои не може да 
ги екстрахираме со методите, кои не би предизвикале 
промена на нивните хемиски својства. За овие остатоци 
важи дека истите не учествуваат во метаболизмот;  

13. „Фатален ефект” е ефект кој предизвикува 
смрт кај организмите.     

                 
Член 3 

Барањето за оценување на активната супстанца (во 
понатамошниот текст: барање) барателот треба да го 
достави до Фитосанитарна управа (во понатамошниот 
текст: Управата) со деталната содржина на бараната 
документација со сите податоци за оценување на ак-
тивната супстанција, пропишаните документи и приме-
роците како и методите и насоките за извршување на 
пропишаните испитувања  и анализи кои се дадени  во 
Прилог 1 кој е  составен дел на овој правилник. 

Доколку по завршното оценување на активната суп-
станција дојде до промена на називот и седиштето на 
производителот на активната супстанција како и името 
и седиштето на сите производствени погони, во кои се 
произведува активната супстанција или бројот на про-
изводители, производителот за промената треба да ја  
извести Управата.   

Барателот покрај документацијата од став 1 од овој 
член треба  да достави: 

- Пропратен допис 
- Целосен опис на извршените испитувања; 
- Целосен опис на сите отстапувања од методите 

или насоките од Прилог 1 на овој правилник;                 
- Целосен опис на сите употребени методи или на-

соки за испитувања (тестирања), кои не се опишани во 
Прилог 1 на овој правилник; 

- Документација за оценување на досието на актив-
ната супстанца, согласно прифатените форми од Ев-
ропската унија, 

- Доказ за уплата на трошоците за провeрка на до-
кументацијата и 

- Податоци за начинот и местото на истражување.  
Доколку барателот не ги достави податоците од 

став 1 и 3 на овој член, кои  директно се однесуваат на 
својствата на производот или на предложената употре-
ба на производот, чиј составен дел е проучуваната 
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активна супстанција, или пак податоците за испитува-
њата, кои според мислењето на подносителот не се ло-
гични или пак технички не може да се обезбедат, треба 
да достави детално образложение за наведените отста-
пувања. Управата врз основа на стручното мислење 
може да побара доставување на овие податоци, докол-
ку оцени дека таквото не доставување на податоци 
стручно не е поткрепено.  

 
Член 4 

Испитувањата што се потребни  за добивање на ба-
раните податоци треба да бидат извршени согласно 
упатствата за испитувања, наведени во Прилог 1 на 
овој правилник. Управата може да ги прифати добие-
ните податоци кои не се добиени согласно најновите 
важечки методи или насоки, доколку се добиени сог-
ласно методите и насоките, кои важеле во периодот, 
кога биле вршени испитувањата и анализите, а кои се 
споредливи со пропишаните методи или насоки.  

Доколку методите или насоките за испитување од 
Прилог 1 на овој правилник, за активната  супстанција, 
која е предмет на оценка, се несоодветни или не се 
пропишани, или пак ако се употребат други методи 
или насоки, подносителот треба да достави образложе-
ние, врз чија основа Управата ќе одлучи дали се соод-
ветни.  

Испитувањата и анализите за добивање на подато-
ците за својствата и безбедноста за здравјето на луѓето 
и животните како и за животната средина треба да се 
спроведат согласно одредбите на добрата лаборатори-
ска пракса.  

Испитувањата врз животните треба да бидат извр-
шени согласно прописите, кои ја уредуваат заштитата 
на животните.  

 
Член 5 

Целосно доставената документација за оценување 
на активнaта супстанца која е составен дел од произво-
дот за заштита на растенија, Управата го доставува до 
квалификувани експерти овластени од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство согласно 
член 6 став 4 од Законот за производи за заштита на 
растенија на оценување за следните експертски по-
драчја: 

- физичко-хемиски својства, аналитички методи и 
идентитет на активната супстанца, 

- резидуи во или на третираните растенија или рас-
тителни производи, храна и добиточна храна, 

- исход и однесување на производот после употре-
бата во животната средина, 

- екотоксикологија, 
- хумана токсикологија и 
- ефикасност на производот, уптреба на производот 

и дополнителни податоци. 
Квалификуваните експерти од став 1 на овој член за 

оценка на барањето и подеталната документација за 
досието, изготвуваат резиме за секое одделно експерт-
ско подрачје кое го доставуваат до Управата. 

Резимето од став 2 на овој член, се доставува од 
страна на Управата  до стручната комисија формирана 
согласно член 24 од Законот за производи за заштита 
на растенија, која врз основа на доставените резимеа  
изготвува мислење, за досието на активанта супсатнца 
и предлог за одобрување на активната супстанца и 
вклучување во Националната листа на активни суп-
станци, кое се доставува до министерот за земјоделст-
во шумарство и водостопанство. 

 
Член 6 

Подеталната документација која барателот треба да 
ја достави во прилог на барањето за  досието за актив-
на супстанца ги содржи следните податоци: 

- идентитет на активната супстанца вклучувајќки го 
и производителот; 

- идентитет на производителот; 
- физички и хемиски својства;  
- дополнителни податоци за активната супстанца 

(употреба, начин на ракување, складирање, мерки на 
безбедност и сл.); 

- аналитички методи; 
- токсиколошки и метаболитички проучувања; 
- резидуи на активната супстанца  во или на расте-

нијата или растителни производи, храна и добиточна 
храна; 

- исход и однесување на активната супстанца  во 
животната средина; 

- екотоксиколошки проучувања  
- резиме и процена на документацијата за оцена на 

активната супстанца: 
- предложена класификација, означување според 

прописите за класифицирање, пакување и означување 
на опасни супстанции (симболи, знаци на опасност, 
фрази за безбедност) и согласно член 25 од Законот за 
производи за заштита на растенија и 

- други податоци. 
Подеталната документација со сите податоци за 

активната супстанца и пропишаните документи, при-
мероци како и методи и насоки за спроведување на 
предвидените испитувања и анализи од став 1 на овој 
член се наведени во Прилог 1, на овој правилник.   

 
Член 7 

Овој правилник влегува  во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Министер за здравство, Министер за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
д-р Бујар Османи, с.р. Љупчо Димовски, с.р. 
  

Министер за животна средина 
и просторно планирање, 
д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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494. 
Врз основа на член 57 од Законот за ветеринарното 

здравство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 113/2007) и член 21 од Законот за идентифика-
ција и регистрација на животните („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 69/04 и 81/07), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува 

 
ГОДИШНА  НАРЕДБА  

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Согласно одредбите на оваа наредба во 2010 година 
ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на жи-
вотните од заразни болести:  

 
1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ 

 
1.1. Класична чума кај свињите  
Превентивната вакцинација против Класичната чу-

ма кај свињите, задолжително ќе се врши на целата те-
риторија на Република Македонија.  

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на 
целата година со атенуирана вакцина, според упатство-
то на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе 
се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцини-
раат двократно, согласно упатството на производите-
лот на вакцината.  

Во прометот може да се пуштаат само имуни сви-
њи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум 
дена пред пуштањето во промет.  

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцини-
рани, задолжително ќе се изврши вакцинација. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на Класичната чума кај сви-
њите („Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88). 

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети 
заради сузбивање на Класичната чума на свињите, на 
сопственикот на животните, согласно член 49, став 3 
од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа 
надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вак-
цинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.  

Трошоците за вакцинацијата против Класичната чу-
ма кај свињите ќе бидат на терет на Програмата за ко-
ристење средства за здравствена заштита на животните 
во 2010 година во висина од 50% (цената утврдена за 
оваа активност во Договорите за вршење на дејност од 
јавен интерес склучени помеѓу Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство и ветеринарно-
то друштво) а останатите 50% се на товар на соспстве-
никот на животните. 

 
2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  

КАЈ КУЧИЊАТА 
 
2.1. Беснило и дехелментизација 
Во 2010 година, кучињата постари од 4 месеци мо-

ра да бидат вакцинирани против Беснило на целата те-
риторија на Република Македонија во периодот од 15 
јануари до 30 јуни 2010 година.  

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат 
старост од 4 месеци и кучињата кои се купени (без до-
каз дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се 
вакцинираат.  

Паралелно со вакцинацијата против Беснило, кучи-
њата задолжително треба да бидат и дехелментизирани 
со средство кое делува против Ехинококозата.  

Трошоците за вакцинацијата против беснилото и 
дехелментизацијата се на терет на сопствениците на 
кучињата.  

 
2.2. Лајшманиоза 
Кучињата скитници кои согласно член 25 од Зако-

нот за заштита и благосостојба на животните привре-
мено се задржани во прифатилиштата задолжително ќе 
бидат испитани на Лајшманиоза. Кучињата кај кои ќе 
се утврди позитивен тест на Лајшманиоза ќе бидат еу-
таназирани.  

Земањето мостри и дијагностичкото испитување во 
целост е на терет на општината, општините во градот 
Скопје, односно градот Скопје. 

 
3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА 

 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај живината во Република Македони-
ја, во 2010 година ќе се изврши евиденција на сите 
фарми со организирано живинарско производство со 
над 350 единки. Евиденцијата на фармите ќе ја врши 
државниот ветеринарен инспектор.  

 
3.1. Класична чума кај живината (Авијарна 

Инфлуенца кај живината) 
Во текот на 2010 година ќе се спроведе активен 

надзор над Авијарната инфлуенца кај живината со ла-
бораториско испитување. Дијагностичкото испитување 
ќе се врши согласно Програмата за сузбивање и иско-
ренување на Авијарната инфлуенца („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 82/2007). Поединостите 
и временските рокови за спроведувањето на активниот 
надзор ќе ги одреди Директорот на Управата за ветери-
нарство со посебно упатство. 

Земањето примероци и лабораториските претраги 
во целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2010 година. 

 
3.2. Њукастелска болест 
Целата живина на територијата на Република Маке-

донија ќе се вакцинира против Њукастелската болест 
два пати годишно со жива атенуирана вакцина приго-
твена од сојот Ла Сота. Вакцинацијата ќе ја вршат ве-
теринарните друштва, водејќи сметка за потенцијата на 
вакцината и упатството од производителот. Првата 
вакцинација ќе се изврши на пролет, додека втората 
вакцинација ќе се изврши на есен. Кај новоизведената 
живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу на-
ведените периоди.  

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на Њукастлската болест кај 
пернатата живина („Службен лист на СФРЈ” бр. 39/88). 
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За живината која е убиена и нештетно одстранета 
заради сузбивање на Њукастелската болест, на сопстве-
никот на животните, согласно став 3, член 49 од Зако-
нот за ветеринарно здравство („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа на-
доместок на штетата. Доколку живината не била вакци-
нирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.  

Трошоците за вакцинацијата на живината во целост 
е на терет на сопствениците на живината.  

 
4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ 

 
4.1. Инфективна анемија кај копитарите 
Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе 

биде извршено: 
- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите 

ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 
или повеќе копитари; 

- при воведувањето на нови грла во одгледували-
штата наведени во алинеја 1, став 1 од оваа точка; 

- кај пастувите пред припустот;  
- кај кобилите пред припуштањето; 
- кај сите копитари кои се носат на изложби и 

спортски натпревари; 
- при ставањето во промет. 
Лабораторискиот наод за копитарите за Инфектив-

ната анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 
3, 4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 
дена. 

Трошоците за дијагностичкото испитување на ин-
фективната анемија кај коњите ќе биде на терет на 
сопствениците на животните. 

  
4.2. Антракс 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на коњите против Антраксот ќе се изврши 
најдоцна до 30 април, согласно упатството на произво-
дителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Коњите е дозволено да се напасуваат во заразените 
подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2010 година. 

 
5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  

КАЈ ПЧЕЛИТЕ 
 
5.1. Американската чума на пчелиното легло 
Во случај на сомнеж, сопственикот на пчелите ќе го 

извести надлежниот ветеринарен инспектор или вете-
ринарно друштво кои од сомнителните пчелни семејс-

тва на Американската чума по пчелно легло, ќе земе 
материјал и ќе го испрати на лабораториско испитува-
ње. Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во 
случаи на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и ма-
тици кои се  субвенционираат. 

Трошоците за испраќање на лабораториско испиту-
вање и лабораториското испитување се на терет на 
Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2010 година. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на заразни болести кај пче-
лите („Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88). 

За настанатата штета настаната при сузбивањето на 
Американската чума на пчелно легло на сопственикот 
на пчелите, согласно став 3, член 49 од Законот за вете-
ринарното здравство („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува надоме-
сток на штетата. 

  
6. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ 

 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај рибите во Република Македонија, 
во 2010 година ќе се изврши евиденција на сите рибни-
ци од стопански карактер што ја врши државниот вете-
ринарен инспектор.  

Во текот на 2010 година на дијагностичко испиту-
вање ќе подлежат рибите од вештачките рибници и ве-
штачките езера.  

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати 
годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испиту-
вање на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрм-
ките. Мострите за лабораториско испитување ќе се зе-
маат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за 
производство на пастрмки ќе се изврши во периодот 
март-април, вирусолошко испитување на подмладокот 
а во декември, испитување на матичното јато (пастрм-
ски матици) на присуство на Вирусна хеморагична сеп-
тикемија кај пастрмките (ВХС).  

Заради докажување на Заразната некроза на панкре-
асот кај пастрмките ќе се изврши лабараториско (виру-
солошко испитување) на подмладокот во јуни, а на ма-
тичното јато во декември.  

Задолжително контролно испитување на Бактери-
ски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и 
на есен.  

Заради контрола, сузбивање и искоренување на 
Пролетната виремија на крапот, задолжително ке се вр-
ши дијагностичко испитување. Редовно испитување ед-
наш годишно во рана пролет, ке се врши во рибниците 
кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок 
како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. 
Материјалот потребен за порибување на отворените 
води, реките и акумулациите, мора претходно да биде 
прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од 
овааа болест.  

Лабораториското испитување на Заразна хематопо-
етска некроза кај пастрмките ќе се врши за матичното 
јато во декември, а на подмладокот во јуни. 

Трошоците за дијагностичките испитувања во це-
лост се на терет на сопствениците. 
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7. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ 
 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе ги пријават и достават мр-
шите од угинатиот дивеч до надлежниот ветеринарен 
инспектор кој ќе ги достави на лабораториско испиту-
вање заради утврдување на причините за угинување до 
Факултетот за ветеринарна медицина.  

 
7.1. Класична чума кај дивите свињи 
Сите застрелани свињи, задолжително ќе се испита-

ат на присуство на Класичната чума кај свињите. Зема-
њето мостри и дијагностичкото испитување ќе се врши 
согласно упатството дадено во Прилог 1 кој е составен 
дел на оваа наредба. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2010 година . 

 
7.2. Беснило 
Сите угинати животни, застрелани лисици и волци 

како и животните сомнителни на Беснило задолжител-
но ќе се пријават и достават до надлежниот ветерина-
рен инспектор кој ги доставува на лабораториско испи-
тување заради докажување или отфрлање на сомнежот.  

Земањето мостри и дијагностичкото испитување ќе 
се врши согласно упатството дадено во Прилог 1 кој е 
составен дел на оваа наредба. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2010 година. 

 
7.3. Трихинелоза 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе испратат материјал за ис-
питување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масе-
терот и/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на 
Трихинелоза на Факултетот за ветеринарна медицина 
од сите отстрелани диви свињи. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2010 година. 

 
7.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајците 

и Миксоматоза 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе ги испратат зајците угина-
ти во ловиштето на лабораториско испитување на Ту-
ларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксома-
тоза.  

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2010 година. 

 
8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 
 
8.1. Бруцелоза кај овците и козите 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Бруцелозата кај овци и кози во 2010 година ќе се 
вршат согласно Програмата за сузбивање и искорену-
вање на Бруцелозата кај овци и кози („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 59/2008). 

Временските рокови, дијагностичките тестови кои 
ќе се користат за дијагностицирање на болеста и други-
те поединости во спроведувањето на мерките од про-
грамата ќе бидат детализирани од Директорот на Упра-
вата за ветеринарство.  

Позитивните овци и кози на Бруцелоза по добива-
њето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еу-
таназирани и нештетно одстранети. На сопственикот 
на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за 
ветеринарното здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува на-
доместок на штетата. 

На местото на колење/еутаназија на заболените жи-
вотни ќе се изврши проверка на идентификацијата на 
животните и ќе се земат примероци за лабораториско 
испитување. 

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признаени за исплата. 

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2010 го-
дина. 

 
8.2. Антракс 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на овците и козите против Антраксот ќе се 
изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на 
производителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Овците и козите е дозволено да се напасуваат во за-
разените подрачја само доколку се вакцинирани и до-
колку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2010 година. 

 
8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај овците и козите во 2010 година ќе се вршат соглас-
но Програмата за сузбивање и искоренување на Транс-
мисивните спонгиоформни енцефалопатии („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 22/2007). 

На сопственикот на животните, согласно став 3, 
член 49 од Законот за ветеринарното здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.  
113/2007), за одземените грла му се обезбедува надоме-
сток на штетата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2010 година. 
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9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА 
 
9.1. Бруцелоза кај говедата 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Бруцелозата кај говедата во 2010 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на Бруцелозата кај говедата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 22/2007). 

Временските рокови, дијагностичките тестови кои 
ќе се користат за дијагностицирање на болеста и други-
те поединости во спроведувањето на мерките од про-
грамата ќе бидат детализирани од Директорот на Упра-
вата за ветеринарство.  

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признати за исплата. 

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 
49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр.  113/2007), за од-
земените позитивни грла му се обезбедува надоместок 
на штетата.  

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2010 го-
дина. 

 
9.2. Антракс  
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на говедата, против Антраксот ќе се изврши 
најдоцна до 30 април, согласно упатството на произво-
дителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Говедата е дозволено да се напасуваат во заразени-
те подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2010 година. 

 
9.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии  
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај говедата во 2010 година ќе се вршат согласно Про-
грамата за сузбивање и искоренување на Трансмисив-
ните спонгиоформни енцефалопатии („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 22/2007). 

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 
49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одзе-
мените грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2010 година. 

 
9.4. Туберкулоза 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Туберкулоза кај говедата во 2010 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на Туберкулоза кај говедата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 22/2007). 

Временските рокови и другите поединости во спро-
ведувањето на мерките од програмата ќе бидат детали-
зирани од Директорот на Управата за ветеринарство.  

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 
49 од Законот за ветеринарното здравство (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одзе-
мените позитивни грла му се обезбедува надоместок на 
штетата.  

Трошоците за дијагностичкото испитување (едине-
чен интракутан тест) се на терет на Програмата за 
здравствена заштита на животните во 2010 година во 
висина од 50% (цената утврдена за оваа активност во 
Договорите за вршење на дејност од јавен интерес 
склучени помеѓу Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и ветеринарното друштво)а 
останатите 50% се на товар на соспственикот на живот-
ните. Компаративниот интракутан тест,  лаборатори-
ските претраги и ретестирањето на животните во одг-
ледувалиштата каде имало позитивни или сомнителни 
животни во целост се на терет на Програмата за кори-
стење на средствата за здравствена заштита на живот-
ните во 2010 година. 

 
Член 2 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 
Како една од мерките за сузбивање и искоренување 

на заразните болести кај животните, ветеринарното 
друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација во објектите и дворовите за одгледување на жи-
вотни каде се појавила болест, согласно Решение од 
државниот ветеринарен инспектор.  

 
Член 3 

Идентификација и регистрација 
 на преживарите 

 
Заради контрола на движењето и здравствената со-

стојба на преживарите во 2010 година ќе се продолжи 
со идентификација и регистрација на говедата, овците 
и козите. Идентификацијата и регистрацијата на гове-
дата, овците и козите се врши во текот на целата годи-
на. Со идентификацијата и регистрацијата ќе биде оп-
фатено целосно ажурирање на движењето на сите кате-
гории на говеда, овци и кози, регистрација на нови одг-
ледувалишта и одјавување на непостоечки одгледува-
лишта согласно законските прописи од областа на ве-
теринарството.  
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Член 4 
Институција која ќе го врши лабораториското  

испитување 
 
Лабораториските испитувања предвидени со оваа 

наредба, согласно член 11 и 114 од Законот за ветери-
нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/2007) ќе ги извршува Факултетот за ве-
теринарна медицина-Скопје, кој за оваа активност има 
склучено Договор со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство 
за спроведување на лабораториското испитување.  

 
Член 5 

Ветеринарни друштва кои ќе ги спроведуваат  
мерките согласно оваа наредба 

 
Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат 

ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Зако-
нот за ветеринарното здравство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 28/98), член 41 од Законот 
за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Законот за 
идентификација и регистрација на животните („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 69/04 и 
81/07) имаат склучено Договор со Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за 
ветеринарство за спроведување на превентивните ак-
тивности. За извршување на мерките, се плаќа надоме-
сток определен со Договорот. 

 
Член 6 

Вакцини, лекови и помошни лековити средства 
 
Вакцините, лековите и помошните лековити средс-

тва кои се користат за спроведување на мерките од 
оваа наредба треба да бидат регистрирани во Републи-
ка Македонија. 

 
Член 7 

Водење евиденција и известување за спроведените 
активности 

 
Крвта и другиот материјал кој ветеринарното друш-

тво ги испраќа на лабораториско испитување мора да 
биде пропратено со Формуларот за лабораториско ис-
питување, даден во Прилог 2 кој е составен дел од оваа 
наредба. Факултетот за ветеринарна медицина, ги при-
ма примероците за лабораториско испитување, само 
доколку истите се пропратени со Формуларот за лабо-
раториско испитување. 

Факултетот за ветеринарна медицина води компју-
терска евиденција за извршените лабораториски анали-
зи согласно методологијата на “Лабораторискиот Ин-
формативен Систем”. Факултетот за ветеринарна меди-
цина резултатите од извршените лабораториски анали-
зи ги доставува до Управата за ветеринарство, надлеж-
ните ветеринарни инспектори и ветеринарните друш-
тва кои ги доставиле примероците веднаш по електрон-
ски пат и најдоцна за 72 часа по писмен пат.  

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат актив-
ностите утврдени со оваа наредба, ги пријавуваат до 
надлежниот ветеринарен инспектор на месечно ниво, 
најдоцна до 5-ти наредниот месец. Формуларите за 
пријава на извршените активности согласно оваа на-
редба се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа 
наредба. Во случај на појава на заразни болести, прија-
вувањето мора да се изврши веднаш.  

За сите активности кои се извршени согласно оваа 
наредба (вклучително и активностите кои во целост се 
на товар на сопственикот), ветеринарното друштво ќе 
пополни „Потврда за извршените активности” во три 
примероци од кои по една за сопственикот на животни-
те, надлежниот ветеринарен инспектор и ветеринарно-
то друштво. Обликот на Потврдата за извршените ак-
тивности е даден во Прилог 4 кој е составен дел на 
оваа наредба. Формуларите од став 1 и став 4 од овој 
Член ги издава Ветеринарна Комора на Република Ма-
кедонија.  

Доколку сопственикот на животните одбие спрове-
дување на некои од наредените мерки во неговото одг-
ледувалиште, ветеринарното друштво за тоа ќе го изве-
сти надлежниот ветеринарен инспектор со пополнува-
ње на Формуларот за пријава за одбивање за спроведу-
вање на наредените мерки. Обликот на пријавата е да-
дена во Прилог 5 кој е составен дел на оваа наредба. 

Говедата, овците и козите кои подлежат на дијагно-
стичко испитување мора да бидат трајно обележани и 
регистрирани според Законот за идентификација и ре-
гистрација на животните („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 69/04 и 81/2007). 

При издавање на Уверение за здравствена состојба 
на говедата, ветеринарното друштво е должно да го 
внесе и бројот на ушната маркица. 

 
Член 8 

Спроведување на мерки за заштита на животните 
од заразни болести при увоз на живи животни 
 
(1) Во зависност од видот и категоријата на живот-

ните кои се увезуваат, спроведувањето на мерките за 
заштита на животните од заразни болести при увоз на 
живи животни се врши согласно прописите од областа 
на ветеринарното здравство и Дозволата за увоз на жи-
ви животни издадено од страна на Директорот на Уп-
равата за ветеринарство. 

(2) Трошоците за набљудувањето/карантинот, зема-
њето мостри и лабораториските претраги спроведени 
за време на набљудувањето/карантинот во целост се на 
терет на увозникот. 

 
Член 9 

Завршни одредби 
 
Оваа наредба влегува во сила од денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
  Бр. 11-2463/1  

16 февруари 2010 година            Министер, 
        Скопје                     Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
495. 

Врз основа на член 57 став 1 алинеа 4 од Законот за 
научно-истражувачка дејност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), министерот 
за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 
СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА НАУЧНО- 

ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за финан-

сирање, создавање и усовршување на научно-истражу-
вачки кадри („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.82/2009) по членот 4 се додава нов член 4-а кој 
гласи: 

 
„Член 4-а 

Стипендија за втор циклус на студии во странство 
се доделува на кандидат кој е запишан на првите педе-
сет рангирани универзитети во светот, односно првите 
дваесет рангирани универзитети во Европа според пос-
ледната објавена ранг-листа на глобалните универзите-
ти од Институт за високо образование при Шангајски-
от Џио Тонг универзитет, US News and Report и Times 
Higher Education Supplemnet – World University 
Ranking, доколку кандидатот: 

- има завршено академски студии од прв циклус во 
траење од три, односно четири години и постигнал 
просечен успех од најмалку 8,50; 

- да е запишан на студии од втор циклус првпат во 
прва година; 

- активно знаење на јазикот на кој се изведува на-
ставата кое кандидатот го докажува со потврда за поз-
навање на јазикот, (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен 
еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за 
кандидатите кои еден дел од своето образование го за-
вршиле на јазикот на кој се изведува наставата; и 

- да не е корисник на стипендија од друг давател. 
Стипендијата од став 1 на овој член се доделува на 

кандидатот за една година за студиите во траење од ед-
на година, односно две години за студиите во траење 
од две години. 

На корисникот на стипендијата целосно ќе му би-
дат покриени трошоците за студирање (уписнина и ме-
сечна стипендија). 

Освен на кандидатот од став 1 на овој член, стипен-
дија за втор циклус на студии во странство се доделува 
на кандидат кој е запишан на високообразовни и науч-
ни институции во област која е од посебно научно, 
образовно и културно значење за Република Македони-
ја согласно годишната Програма за остварување на на-
учно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот 
развој во Република Македонија, на начин и под усло-
ви утврдени со конкурсот од член 52 став 5 од Законот 
за научно-истражувачката дејност. 

Бројот на стипендиите од ставовите 1 и 4 на овој 
член и нивната распределба по научни области се опре-
делува со конкурсот од член 52 став 5 од Законот за на-
учно-истражувачката дејност.“ 

 
Член 2 

Во членот 6 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Одредбите од ставот 1 и 2 на овој член не се при-
менуваат во постапката за доделување на стипендии 
предвидени во член 4-а и член 7 став 4 од овој правил-
ник. “ 

Член 3 
Во членот 7 по ставот 3 се додаваат два нови ставо-

ви 4 и 5 кои гласат: 
„На корисникот на стипендијата целосно ќе му би-

дат покриени трошоците за студирање (уписнина и ме-
сечна стипендија), доколку е запишан на студии од 
трет циклус на првите четириесет рангирани универзи-
тети во светот според последната објавена ранг-листа 
на глобалните универзитети од Институт за високо 
образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, 
US News and Report и Times Higher Education 
Supplemnet – World University Ranking. 

Бројот на стипендиите од став 4 на овој член и нив-
ната распределба по научни области се определува со 
конкурсот од член 52 став 5 од Законот за научно-
истражувачката дејност.“ 

 
Член 4 

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи: 
 

„Член 8-а 
Корисникот стипендијата ја користи врз основа на 

склучен договор со кој се уредуваат меѓусебните права 
и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипенди-
јата. 

Корисникот на стипендијата од член 4-а и член 7 
став 4 од овој правилник кон договорот приложува ме-
ница во форма на нотарски акт како средство за обезбе-
дување на поврат на средствата.“  

 
Член 5 

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

 
   Бр. 19-1569/1 

24 февруари 2010 година                    Министер, 
      Скопје                                Никола Тодоров, с.р.  

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

496. 
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член 205 
став 1 од Законот за општа управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилни-
кот за формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистар на здруженија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ” бр.10/2005), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружението на граѓани - „Помош 

за хендикепирани и сиромашни“ од Прилеп, СЕ УВА-
ЖУВА. 

2. Здружението на граѓани - „Помош за хендикепи-
рани и сиромашни“ со седиште во Прилеп, на ул. „Кру-
ме Јаскоски“ бр. 31 се впишува во Регистарот на здру-
женија на граѓани од областа на социјалната заштита, 
што се води при Министерството за труд и социјална 
политика. 
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3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани -  „По-
мош за хендикепирани и сиромашни“ со седиште во 
Прилеп, на ул. „Круме Јаскоски“ бр. 31 ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решени-
ето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
   Бр. 10-9165/3 

24 февруари 2010 година                      Министер, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 

____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
497. 

Врз основа на член 197 став 1 точка е) и член 208, а 
во врска со член 184 точка е) и з) и член 192 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 8.02.2010 годи-
на донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност и се изрекува јавна 

опомена на Дирекцијата за работа со хартии од вред-
ност на ТТК Банка АД Скопје и на одговорното лице-
директор на дирекцијата Василка Николовска. 

2. Јавната опомена од точка 1 на ова решение се 
изрекува поради непочитување на член 122 став 1 и 3 
од Законот за хартии од вредност, односно непридржу-
вање и непотребно одложување на извршување на на-
лози на клиенти број 25069 и број 25658 во услови на 
постоење на пазарни услови за реализација на налог, и 
непочитување на член 16 став 2 и 3 од Правилата за тр-
гување на Македонската берза АД Скопје. 

3. Јавната опомена од точка 1 на ова решение ќе се 
објави во еден дневен весник кој излегува на целата те-
риторија на Република Македонија по неговата конеч-
ност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 08-227/5           Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година             Претседател, 
      Скопје               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
498. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 10 февруари 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 15 став 4 во делот: „надоме-

сток за работа...“, од Законот за едношалтерскиот си-
стем и за водење на трговскиот регистар и регистар на 
други правни лица („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.84/2005, 13/2007, 150/2007 и 140/2008). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.68/2009 од 18 ноември 2009 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
дел од одредбата од Законот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за него-
вата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 15 од 
Законот е предвидено: 

„(1) Централниот регистар преку стручниот совет 
обезбедува поставување и одржување на единствена 
методолошка и технолошка основа на информационите 
системи кои се од значење за остварувањето на целите 
и задачите на едношалтерскиот систем утврдени со 
овој закон. 

(2) Стручниот совет го формира директорот на Цен-
тралниот регистар од органите и организациите кои 
учествуваат во функционирањето на едношалтерскиот 
систем. 

(3) Директорот на Централниот регистар во работа-
та на стручниот совет може да вклучи и други стручни 
лица. 

(4) Формирањето на стручниот совет, бројот на чле-
новите, начинот на работа и носење на одлуки, надоме-
стокот за работа, како и други прашања, се уредуваат 
со деловник за работа кој го донесува стручниот совет, 
а го потврдува директорот на Централниот регистар“. 

5. Согласно членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, 
владеењето на правото е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија. 

Според членот 32 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност. Секому, под еднакви усло-
ви, му е достапно секое работно место. Секој вработен 
има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. 
Од овие права вработените не можат да се откажат. Ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба се уредуваат со закон и со колективни договори. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Законот за работни односи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.62/2005 и 106/2008) во членот 
1 утврдил дека со овој закон се уредуваат работните 
односи меѓу работниците и работодавачите кои се вос-
поставуваат со склучување на договор за вработување. 
Работниот однос се уредува со овој и со друг закон, ко-
лективен договор и договор за вработување.  

Според членот 3, овој закон ги уредува и работните 
односи на работниците вработени во органите на др-
жавната власт, органите на единиците на локалната са-
моуправа, установите, јавните претпријатија, заводите, 
фондовите, организациите и другите правни и физички 
лица кои вработуваат работници, доколку со друг за-
кон поинаку не е определено.  

Според одредбите од овој закон, помеѓу работода-
вачот и работникот може да се склучат договор за вра-
ботување на определено време (член 46), договор за 
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вработување со скратено работно време (членови 48 и 
49), договор за вработување со вршење на работа дома 
(член 50) и договор за вработување на деловни лица 
(менаџерски договор - член 54). Правата, обврските и 
одговорностите се уредуваат во договорот.  

Според членот 12 став 4 од овој закон, правата од 
работен однос утврдени со Уставот, закон и колекти-
вен договор не можат да се одземаат или ограничат со 
акти и дејствија на работодавачот.  

Законот за Централен регистар („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005 и 
88/2008), уредил дека Централниот регистар со овој за-
кон се основа како централна информативна база на 
правни и друг вид релевантни податоци, кои согласно 
со овој или друг закон или со договор се внесуваат во 
него, тој има својство на правно лице со права, обврски 
и одговорности утврдени со овој закон. Според членот 
5 од овој закон органи на Централниот регистар се 
Управен одбор од пет члена и директор. Членовите на 
Управниот одбор ги именува Владата на Република 
Македонија и тие работат и одлучуваат на седница. 

Според членот 7 од овој закон Статутот на Цен-
тралниот регистар го донесува Управниот одбор, а сог-
ласност дава Владата на Република Македонија и со 
Статутот поблиску се уредуваат внатрешната организа-
ција, овластувањата, должностите и одговорностите на 
неговите органи.  

Според членот 8 од овој закон, базата на податоци 
кои се утврдени со овој закон се внесуваат во Централ-
ниот регистар каде што електкронски се обработуваат, 
обединуваат, селектираат, чуваат и прават достапни до 
заинтересираните корисници. 

Во Централниот регистар се внесуваат податоци од 
основните регистри со и без својство на правно лице, 
како и податоци од други правни и физички лица (кон-
ституирани права на сопственост и стварните права врз 
туѓи ствари, статус на трговски друштва и правни ли-
ца, завршни сметки, кредитни информации, брачни до-
говори, видови осигурувања, и друго). 

Според членот 26 од овој закон, финансирањето на 
работењето на Централниот регистар се врши од сопс-
твени приходи, и тие се користат за покривање на тро-
шоците за тековното работење, развој и платите на вра-
ботените. Висината на приходите и расходите се утвр-
дуваат со финансиски план на кој согласност дава Вла-
дата на Република Македонија.  

Според членот 18-а од овој закон, за извршените 
услуги од делокругот на својата работа, кој е утврден 
со овој или друг закон, а кои се однесуваат на упис, 
внесување, обработка, обединување, класифицирање, 
селектирање, складирање, чување и користење на пода-
тоците во Централниот регистар на Република Македо-
нија како и дистрибуирање на податоците до заинтере-
сираните корисници, Централниот регистар наплаќа 
соодветен надоместок кој се утврдува со Тарифа на 
Централниот регистар, која ја донесува Управниот од-
бор на Централниот регистар, а на која согласност дава 
Владата на Република Македонија.  

Надоместокот не се наплатува од корисниците и 
единките корисници на средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија од областа на законодавната, изврш-
ната и судската власт. 

Законот за едношалтерскиот систем и за водење на 
трговскиот регистар и регистар на други правни лица е 
донесен во 2005 година, но во однос на одредбите од 
членот 15 (предмет на иницијативата), немал промени 
со измените и дополнувањата на овој закон. Според 
членот 1 со овој закон се уредува едношалтерскиот си-
стем, водењето на трговскиот регистар и на регистарот 
на други правни лица, регистарот на физички и правни 
лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење 
професија, дејност или должност и привремена забрана 
за вршење одделна дејност, регистар на споредни казни 
за сторени кривични дела на правни лица и регистарот 
на утврдените побарувања на доверителите во стечајна 
постапка, од страна на Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија во писмена и електронска форма и 
други прашања од значење за уредно водење на реги-
стрите и остварувањето на едношалтерскиот систем, 
како и преземањето на водењето на трговскиот реги-
стар, судскиот регистар, регистарот на водните заедни-
ци, регистар на водостопанства, регистар на здружени-
ја на граѓани и фондации и регистар на комори од над-
лежните судови, од страна на Централниот регистар.  

Во извршувањето на овие надлежности, согласно 
членот 15 став 1 од овој закон, Централниот регистар 
преку стручен совет обезбедува поставување и одржу-
вање на единствена методолошка и технолошка основа 
на информационите системи кои се од значење за ос-
тварување на целите и задачите на едношалтерскиот 
систем утврдени со овој закон. Со одредбите од ставот 
2 и ставот 3 на овој член од Законот, е уредено дека 
стручниот совет го формира директорот на Централни-
от регистар од редот на органите и организациите кои 
учествуваат во функционирањето на едношалтерскиот 
систем, а директорот во рабоата на стручниот совет мо-
же да вклучи и други стручни лица. Како резултат на 
разновидноста, обемноста и сложеноста на видовите и 
облиците на податоци кои ги прима и чува Централни-
от регистар, законодавецот предвидел со наведените 
одредби од членот 15 од Законот, формирање на посеб-
но тело - стручен совет во функција на Централниот 
регистар. Притоа, битно е што Централниот регистар и 
неговите органи, статус и надлежности се со закон 
утврдени (Закон за Централниот регистар), а стручниот 
совет е предвиден со Законот за едношалтерскиот си-
стем заради функционирање на едношалтерскиот си-
стем. Меѓутоа, овој закон не се занимава со формира-
њето, статусните и функционалните прашања на струч-
ниот совет, туку Законот дал овластување на Централ-
ниот регистар и неговиот директор да одлучуваат за 
тие прашања на стручниот совет.  

Од уставно правен аспект, не е спорно дека законо-
давецот нема уставни пречки да дава определени овла-
стувања на други органи или институции, со цел да по-
нуди законска флексибилност во одлучувањето и уре-
дувањето на одредени прашања прилагодени на потре-
бите за успешно извршување на законските надлежно-
сти на тие органи. Во тие рамки секако е и законското 
овластување за формирање на советот во членот 15 од 
Законот.  

Законодавецот, меѓутоа, ниту во Законот за Центра-
лен регистар ниту во Законот за едношалтерски систем 
не предвидел дека стручниот совет е орган на Централ-
ниот регистар, туку како органи на ова посебно правно 
лице ги навел Управниот одбор и директорот. 
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Со членот 15 од Законот за едношалтерски систем 
се овластува директорот да може да формира стручен 
совет, но во ставот 4 од овој член од Законот, дирекно 
се дозволува стручниот совет со свој деловник за рабо-
та да уреди прашања за начинот на неговото формира-
ње, бројот на членовите, начинот на работа и носење 
на одлуки, надоместок за работа (оспорен дел), како и 
други прашања, а тоа значи не со закон и не со акт на 
правното лице - Централниот регистар, туку со делов-
ник за работа на стручниот совет (кој не е орган ниту 
правно лице) да се уредува надоместокот за работа, кој 
се исплаќа од приходите на Централниот регистар, 
стекнувани од граѓаните односно корисниците на реги-
старот. 

Формирањето на стручниот совет и видот на ра-
ботниот ангажман, на членовите во тој совет на рела-
ција со Централниот регистар со законите е дозволено 
и предвидено, меѓутоа в однос на прашањето за надо-
местокот за работа, Судот оцени дека тоа не може да 
биде препуштено да се уредува со деловникот за ра-
бота кој го донесуват самите членови на советот, со 
потврда на директорот на Централниот регистар, туку 
треба да се уреди со закон или со законот да се утвр-
дат критериуми врз основа на кои Централниот реги-
стар со свој акт ќе ги уреди односите со членовите на 
стручниот совет. 

Поаѓајќи од наведените причини во однос на оспо-
рениот дел „надоместок за работа“ од членот 15 став 4 
од Законот за едношалтерски систем и за водење на тр-
говскиот регистар и регистар на други правни лица, 
Судот оцени дека не е во согласност со членот 8 став 1 
алинеја 3 кој се однесува на владеењето на правото и 
членот 51 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лил-
јана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Су-
лејманов. 

 
  У.бр. 68/2009                          Претседател  

10 февруари 2010 година   на Уставниот суд на Република 
        Скопје                        Македонија,  

             д-р Трендафил Ивановски, с.р.  
_____________ 

 
КОЛЕКТИВНИ  ДОГОВОРИ  

499. 
Врз основа на член 203 од  Законот за работни од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009 и 130/2009) и 
согласно член 5 од Општиот колективен договор за јав-
ниот сектор на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 10/2008), Мини-
стерството за образование и наука на Република Маке-
донија и Самостојниот синдикат за образование, наука 
и култура на Република Македонија, на 28 ноември 
2009 година, го склучија следниот  

КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за основното образова-

ние во Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/09) членот 102 се менува и 
гласи: 

„Одредбите од членовите 35, 36, 37 и 38 од овој Ко-
лективен договор започнуваат со примена од 1 март 
2010 година“. 

Член 2 
Овој Колективен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 0301-96/1 Бр. 10-3926/1 

28 ноември 2009 година 28 ноември 2009 година 
Скопје Скопје 

 
Самостоен синдикат за 

образование, наука и култура 
на Република Македонија 

Министерство за образова-
ние и наука на Република 

Македонија, 
Претседател, Министер, 

Дојчин Цветаноски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 
____________ 

500. 
Врз основа на член 203 од  Законот за работни од-

носи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009 и 130/2009) и 
согласно член 5 од Општиот колективен договор за јав-
ниот сектор на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 10/2008), Мини-
стерството за образование и наука на Република Маке-
донија и Самостојниот синдикат за образование, наука 
и култура на Република Македонија, на 28 ноември 
2009 година, го склучија следниот  

 
КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР 
ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за средното образование во 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/09) членот 99 се менува и гласи: 

„Одредбите од членовите 35, 36 и 37 од овој Коле-
ктивен договор започнуваат со примена од 1 март 2010 
година“. 

 
Член 2 

Овој Колективен договор влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 0301-97/1 Бр. 10-3925/1 

28 ноември 2009 година 28 ноември 2009 година 
Скопје Скопје 

 
Самостоен синдикат за 

образование, наука и култура 
на Република Македонија 

Министерство за образова-
ние и наука на Република 

Македонија, 
Претседател, Министер, 

Дојчин Цветаноски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА  
СИГУРНОСТ 

501. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 9 од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА СО ИЗВО-
РИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ, КАКО И ЗА МЕР-
КИТЕ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА КОИ РА-
БОТАТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат здравствените 
услови за работа со извори на јонизирачко зрачење, ка-
ко и мерките, содржината и начинот на вршење на 
здравствени прегледи на лица кои работат со извори на 
јонизирачко зрачење и на работно изложени лица. 

 
Член 2 

Целта на здравствените прегледи на лицата кои ра-
ботат со извори на јонизирачко зрачење и на работно 
изложените лица (во натамошниот текст: работно изло-
жено лице) е: 

- да се утврди дека работно изложено лице е здраво 
и способно за работа со извори на јонизирачко зрачење 
и дека здравствената состојба на истото и неговата ра-
ботна способност не e пречка за вршење на таа работа; 

- да се следи здравствената состојба на работно из-
ложеното лице за време на вршење на работата особе-
но во однос на согледување на некои промени во зд-
равствената состојба кои може да претставуваат пречка 
за продолжување на вршење на таа работа и 

- да се утврди влијанието на изложеноста на јонизи-
рачкото зрачење врз здравјето на работно изложеното 
лице кога е надмината или се претпоставува дека е над-
мината границата на доза согласно прописите за за-
штита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност.  

 
Член 3 

Работно изложено лице може да работи или да за-
почне со обука за работа со извори на јонизирачко зра-
чење доколку ги задоволува здравствените услови 
утврдени со одредбите на овој правилник. 

 
II. Здравствени услови за работа со извори  

на јонизирачко зрачење 
 

Член 4 
При проценка дали работно изложеното лице ги ис-

полнува здравствените услови за работа со изворите на 
јонизирачко зрачење треба да се земат предвид следни-
ве здравствени состојби: 

1. заболување на крвотворните органи: (рефрактер-
на анемија, неутропенија, тромбоцитопенија (сама или 
комбинирана)); 

2. малигни заболувања (во текот на заболувањето и 
по спроведената терапија); 

3. еволутивни заболувања на очните леќи, без оглед 
на причината; 

4. еволутивна туберкулоза и активна туберкулоза; 
5. болести на ендокрините жлезди кои бараат лече-

ње, ако со примена на современи лечења во ендокрино-
логијата не се постигнувa задоволителна регулација на 
одредена патофизиолошка состојба; 

6. изразени перманентни оштетувања на кожата 
предизвикани од дејството на јонизирачки зрачења (со-
стојба по некротички степен на акутен радиодермати-
тис или хиперпластички стадиум на хроничен радио-
дерматитис); 

7. потешки заболувања на кожата (склеродермија, 
дерматомиозитис, пемфигус и сл); 

8. кожни болести со хроничен тек и за кои не се 
очекува целосно излечување со познатите методи на 
лечење, вклучително и оштетувањето на кожата пре-
дизвикано од јонизирачко зрачење; 

9. болести на зависност (алкохолизам, таблетомани-
ја, наркоманија); 

10. потешки душевни и нервни болести: под про-
сечната когнитивна способност, психоза и гранични 
случаи, посттраумски стресни пореметувања, тешки 
облици на неуроза, пореметувања на личноста со изра-
зено асоцијално или антисоцијално пореметување, 
акутни или тешки болести, повреди или аномалии на 
средниот или периферниот нервен систем, епилепсија 
и други нарушувања на свеста; 

11. болести кои доведуваат до белодробна фиброза, 
вклучувајќи ги и пнеумокониози; 

12. потешки хронични белодробни болести (според 
соодветна призната методологија); 

13. потешки заболувања на бубрезите (според соод-
ветна призната методологија); и 

14. други болести за кои спрема современите меди-
цински сознанија се знае дека претставуваат пречка за 
работа со извори на јонизирачко зрачење. 

 
III. Мерки, содржина и начин на вршење на здрав-

ствени прегледи на работно изложено лице 
 

Член 5 
Правното лице обезбедува здравствени прегледи за 

сите работно изложени лица. 
За спроведување на здравствените прегледи од став 

1 на овој член, правното лице го информира докторот 
по медицина на трудот со доставување на податоци во 
писмена форма за: 

1. работните должности на работнo изложеното ли-
це и условите на работното место; 

2. факторите кои придонесуваат за изложеност на 
јонизирачко зрачење; и 

3. ризични фактори кои произлегуваат од работата 
на лицето или кои можат да произлезат за други лица 
за време на вршењето на работата. 
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Член 6 
Здравствените прегледи на работно изложените ли-

ца се: 
- здравствен преглед пред отпочнување со работа 

односно претходен преглед, 
- редовен здравствен преглед односно периодичен 

преглед и 
- вонреден контролен здравствен преглед односно 

насочен преглед. 
Работно изложеното лице се упатува на здравствен 

преглед пред отпочнување со работа и на редовен 
здравствен преглед  од страна на правното лице со по-
полнет упат даден во Прилог бр.1 кој е составен дел на 
овој правилник.  

Упатот од став 2 на овој член се пополнува од стра-
на на правното лице во два примероци од кои едниот 
примерок се доставува до овластената здравствена 
установа. 

 
Член 7 

Здравствен преглед пред отпочнување со работа се 
извршува пред почетокот на обуката за работа или 
пред почетокот на работа со извори на јонизирачко 
зрачење. 

Здравствен преглед пред отпочнување со работа од 
став 1 на овој член ги вклучува испитувањата дадени 
во член 10 од овој правилник. 

 
Член 8 

Редовен здравствен преглед се врши еднаш годишно. 
Со редовниот здравствен преглед се врши контину-

ирано следење на здравствената состојба на работно 
изложените лица со цел да се утврди дали постојат 
контраиндикации за работа со извори на јонизирачко 
зрачење. 

Во случај на дијагностицирање на заболување кое е 
контраиндикација за вршење на работа со извори на јо-
низирачко зрачење, за работно изложеното лице се вр-
ши повторна оцена на неговата способност за работа со 
извори на јонизирачко зрачење.  

 
Член 9 

Вонреден контролен здравствен преглед се врши: 
- кај работно изложени лица кои примиле доза по-

голема од границата на доза утврдена согласно со про-
писите за заштита од јонизирачко зрачење и радијацио-
на сигурност; 

- врз основа на предлог на специјалист по медицина 
на труд или избран лекар од примарната здравствена 
заштита и 

- на барање од страна на Дирекцијата за радијацио-
на сигурност. 

 
Член 10 

Здравствениот преглед пред отпочнување со работа 
опфаќа: 

1) анамнестички податоци: (работна анамнеза, цел-
на анамнеза – за жени гинеколошки податоци, главни 
тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лич-
на анамнеза, социоепидемиолошки податоци); 

2) статус по системи и антропометрија (телесна ма-
са, телесна височина и БМИ); 

3) основни лабораториски анализи SE, KS, (Er, Hgb, 
Htc, Le), одредување на бројот на ретикулоцити, тром-
боцити, леукоцитарна формула, гликемија, холестерол, 
триглицериди, урина (шеќер, протеини, билирубин, 
уробилиноген, седимент); 

4) офталмолошки преглед: испитување на функци-
јата на видот: острина на видот за близина и далечина, 
преглед на оптичките медиуми со проширени зеници; 

5) аудиометрија; 
6) спирометрија; 
7) ЕКГ (12 одводи); 
8) радиофотографија на граден кош, по одлука на 

лекар; 
9) анализа на хромозомските аберации, по одлука 

на лекар и 
10) гинеколошки преглед на репродуктивната функ-

ција, по одлука на лекар. 
  

Член 11 
Редовниот здравствен преглед опфаќа: 
1) анамнестички податоци: (работна анамнеза, цел-

на анамнеза – за жени гинеколошки податоци, главни 
тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лич-
на анамнеза, социоепидемиолошки податоци); 

2) статус по системи и антропометрија (телесна ма-
са, телесна височина и БМИ); 

3) основни лабораториски анализи SE, KS, (Er, Hgb, 
Htc, Le), одредување на бројот на ретикулоцити, тром-
боцити, леукоцитарна формула, гликемија, холестерол, 
триглицериди, урина (шеќер, протеини, билирубин, 
уробилиноген, седимент); 

4) офталмолошки преглед: испитување на функци-
јата на видот: острина на видот за близина и далечина, 
преглед на оптичките медиуми со проширени зеници; 

5) аудиометрија; 
6) спирометрија; 
7) ЕКГ (12 одводи); 
8) радиофотографија на граден кош, по одлука на 

лекарот; 
9) анализа на хромозомските аберации, по одлука 

на лекар; 
10) психолошка обработка (психофизиолошки спо-

собности и карактеристики на личноста) и 
11) гинеколошки преглед на репродуктивната 

функција, по одлука на лекар. 
 

Член 12 
Вонредниот контролен здравствен преглед опфаќа: 
1) анамнестички податоци: (работна анамнеза, цел-

на анамнеза – за жени гинеколошки податоци, главни 
тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лич-
на анамнеза, социоепидемиолошки податоци); 

2) статус по системи и антропометрија (телесна ма-
са, телесна височина и БМИ); 

3) основни лабораториски анализи  SE, KS, (Er, 
Hgb, Htc, Le), одредување на бројот на ретикулоцити, 
тромбоцити, леукоцитарна формула, гликемија, холе-
стерол, триглицериди, урина (шеќер, протеини, били-
рубин, уробилиноген, седимент); 

4) офталмолошки преглед: испитување на функци-
јата на видот: острина на видот за близина и далечина, 
преглед на оптичките медиуми со проширени зеници; 
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5) аудиометрија; 
6) спирометрија; 
7) ЕКГ (12 одводи); 
8) радиофотографија на граден кош, по одлука на 

лекарот; 
9) анализа на хромозомските аберации, по одлука 

на лекар; 
10) психолошка обработка (психофизиолошки спо-

собности и карактеристики на личноста) и 
11) други прегледи и тестови во зависност од при-

чината за упатување. 
 

Член 13 
Во одредувањето на здравствената способност за 

носење на опрема за заштита на респираторниот си-
стем, здравствените прегледи треба да вклучат испиту-
вања на функцијата на белите дробови.  

Во случај на работно изложени лица со болести на 
кожата, одлуката за здравствената состојба треба да за-
виси од природата, степенот и еволуцијата на болеста, 
како и природата на работата.  

Работно изложените лица со болести од став 1 и 2 
на овој член не треба да бидат исклучени од работата 
со отворени радиоактивни извори доколку се превземе-
ни соодветни превентивни мерки.    

 Во случај на работно изложени лица со психоло-
шки нарушувања, одлуката за здравствената способ-
ност треба да ги земе во предвид безбедносните импли-
кации на симптоматските епизоди на болеста, при што 
основната цел е да се утврди дали тие работници мо-
жат да претставуваат опасност по самите себе или за 
нивните соработници.  

 
Член 14 

Докторот специјалист по медицина на трудот може 
да предложи здравствените прегледи да продолжат и 
по престанок на работа со извори на јонизирачко зраче-
ње се додека смета дека е тоа потребно за заштита на 
здравјето на лицето. 

 
Член 15 

Здравствените прегледи на работно изложените ли-
ца се вршат врз основа на стручните принципи на ме-
дицина на трудот и медицина базирана на докази. 

Здравствените прегледи од став 1 на овој член ги 
вршат доктори специјалисти по медицина на трудот во 
здравствени установи во кои се врши дејноста медици-
на на трудот согласно со прописите од областа на 
здравството, овластени од страна на Дирекцијата за ра-
дијациона сигурност. 

 
Член 16 

По завршување на здравствените прегледи, оценка-
та за здравствена способност се донесува за десет дена 
од почетокот на здравствениот преглед, а најдоцна за 
30 дена ако е потребно дополнително медицинско ис-
питување. 

Оценката за здравствената способност од став 1 на 
овој член може да биде: 

- способен за работа со извори на јонизирачко зра-
чење, 

- способен, со посебни услови и препораки и 
- неспособен за работа со извори на јонизирачко 

зрачење. 

Член 17 
Оценката на здравствената способност се запишува 

во индивидуален медицински извештај даден во При-
лог бр.2 кој е составен дел на овој правилник.  

За оценката за здравствената способност, „спосо-
бен, со посебни услови и препораки“ и „неспособен за 
работа со извори на јонизирачко зрачење“ се наведува-
ат одредбите од овој правилник врз основа на кои е до-
несена оценката и за истото се известува Дирекцијата 
за радијациона сигурност со доставување на индивиду-
алниот медицински извештај од став 1 на овој член. 

 
Член 18 

За оценката на здравствената способност се изве-
стува: 

1. работно изложеното лице; 
2. правното лице каде е вработено работно изложе-

ното лице. 
 

Член 19 
Овластените здравствени установи од член 15, став 

2 од овој правилник водат медицинска документација 
за секое работно изложено лице која се дополнува се 
додека тоа лице подлежи на здравствени прегледи сог-
ласно со прописите за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност. 

Медицинската документација од став 1 на овој член 
особено содржи:  

- податоци за претходните работни должности на 
работно изложеното лице и врската со работата која е 
неопходна за следењето на состојбата и може да биде 
значајна за работата со извор на јонизирачко зрачење; 

- податоци за природата на работните должности на 
работно изложеното лице; 

- резултатите од сите здравствени прегледи; 
- податоци за секои дополнителни медицински ис-

питувања од интерес и 
- податоци за било каква радиотерапија или радио-

нуклидна терапија на која било подложено работно из-
ложеното лице. 

 
IV. Преодна и завршна одредба 

 
Член 20 

Со денот на влегувањето на сила на овој правилник 
престануваат да се применуваат одредбите за здрав-
ствените услови и здравствените прегледи на лицата 
што можат да работат со извори на јонизирачки зраче-
ња од Правилникот стручната подготовка, здравстве-
ните услови и здравствените прегледи на лицата што 
можат да работат со извори на јонизирачки зрачења 
(„Службен лист на СФРЈ“  бр. 40/84). 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
    Бр. 01-190/3 

17 февруари 2010 година                   Директор, 
             Скопје                          д-р Румен Стаменов, с.р. 
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