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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
343. 
Врз основа на член 15 став 4 од Законот за стандар-

дизација (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 54/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 17 март 2005 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАН-
ДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката на Советот на Институтот за стандардизација 
на Република Македонија број 04-127/1 од 28 јануари 
2005 година, со која за директор на Институтот е имену-
вана Жаклина Сековска, дипл. инженер технолог. 

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

 Бр. 33-680/4                    Претседател на Владата 
17 март 2005 година             на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

344. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 
12/2003), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 17 март 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ 
ЗА  СТАРОСЛОВЕНСКА  КУЛТУРА -  ПРИЛЕП 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност на 

Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за старословенска 
култура-Прилеп број 02-30/3 од 24 февруари 2005 година, 
со која за директор на Институтот е избран д-р Бранислав 
Ристески, научен соработник во Институтот. 

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

 Бр. 33-821/4                    Претседател на Владата 
17 март 2005 година             на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

345. 
Врз основа на член 161 од Законот за заштита и спасу-

вање (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
36/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 март 2005 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕ-
СОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ, ЦЕЛО-
КУПНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И АРХИВА ПОВРЗА-
НИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВРАБОТЕНИТЕ КОИ СЕ 
ПРЕЗЕМААТ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  ЗАШТИТА  И СПАСУВАЊЕ 

 
I. За претседател и членови на Комисијата за спрове-

дување на процесот на преземање на вработените, цело-
купната документација и архива поврзани со работењето 
на вработените кои се преземаат од Министерството за 
одбрана и Министерството за внатрешни работи во Ди-
рекцијата за заштита и спасување се именуваат: 

1. За претседател 
- Тодор Грков, раководител на Одделението за мер-

ки на цивилна заштита во Секторот за цивилна заштита 
во Дирекцијата за заштита и спасување. 

2. За членови 
- Славко Спасовски, советник за оперативни работи 

во Одделението за оперативни работи во Секторот за ци-
вилна заштита во Дирекцијата за заштита и спасување, 

- Васил Зимбаков, државен советник во Министерс-
твото за одбрана, 

- Златко Аневски, помошник раководител на Секто-
рот за цивилна одбрана во Министерството за одбрана, 

- Златко Николовски, началник на Одделението за 
противпожарна превентива, инспекциски надзор и тех-
ничка документација во Секторот за заштита од пожа-
ри, експлозии и опасни материи во Министерството за 
внатрешни работи, 

- Зоран Нешкоски, главен инспектор во Одделение-
то за територијални противпожарни единици во Секто-
рот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
во Министерството за внатрешни работи, 

- Ленче Илиева, раководител на Одделението за 
контрола на плати и на вработени во Министерството 
за финансии, 

- Аница Ивановска, виш соработник во Одделението за 
буџет и буџетска политика во Министерството за финансии. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 33-802/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
346. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 17 март 2005 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА МОНОПОЛСКАТА УПРАВА 
 
1. Панче Бардаров, се разрешува од должноста ди-

ректор на Монополската управа, орган во состав на 
Министерството за економија, поради заминување 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. 33-713/2                    Претседател на Владата 
17 март 2005 година             на Република Македонија, 

    Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

347. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 4 од Од-
луката за основање Национална комисија за УНЕСКО 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 16/94), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 17 март 2005 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА  КОМИСИЈА  ЗА  УНЕСКО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Од должноста членови на Националната комиси-
ја за УНЕСКО на Република Македонија, поради зами-
нување на други должности се разрешуваат: 

- Љубомир Јанев, 
- Бојан Иванов. 
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2. За членови на Националната комисија за УНЕ-
СКО на Република Македонија се именуваат: 

- м-р Зоран Шапуриќ, министер за животна средина 
и просторно планирање, 

- Љиљана Стојчевска, директор на Националната 
установа - Музеј на Македонија - Скопје. 

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

 
 Бр. 33-974/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
348. 
Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за уче-

ничкиот и студентскиот стандард (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 37/98 и 40/2003) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 17 март 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ  ОДБОР   НА  УЧЕНИЧКИОТ  ДОМ  

�БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ� - ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Ученичкиот дом �Браќа Миладиновци� - Штип се раз-
решуваат: 

- Снежана Саздовска, 
- Снежана Марфолова. 
2. За членови на Управниот одбор на Ученичкиот 

дом �Браќа Миладиновци� - Штип се именуваат: 
- Борче Ѓорѓиев, дипл. инж. по текстил, 
- Јордан Прошев, дипл. економист. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-857/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
349. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното образо-

вание (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 
и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 17 март 2005 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И  ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСЗПУ 
�ДИМИТАР ВЛАХОВ� - СТРУМИЦА 

 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСЗПУ �Димитар Влахов� - Струмица, поради истек 
на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Мојсеј Трајковски, 
- Кире Алтанџиев. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСЗПУ 

�Димитар Влахов� - Струмица, се именуваат: 
- Елизабета Дончевска Лушин, педагог во ОУ �Да-

ме Груев� - Куклиш, 
- Зорица Христоманова, психолог, вработена во ЈЗО 

Медицински центар Струмица. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-890/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 

350. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 
42/2003 и 67/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
17 март 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ �ДИМИТАР  ВЛАХОВ� 

- СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ДСУ �Димитар Влахов� - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Лазо Сиваков, 
- Предраг Поповски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ �Ди-

митар Влахов� - Скопје, се именуваат: 
- м-р Кочо Порчу, асистент на Факултетот за земјо-

делски науки и храна - Скопје, 
- Борис Цековски, директор на Трговско друштво за 

информатички услуги �Бланк� - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-1019/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
351. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и 
69/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17 март 2005 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР  ВО МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА  ПРАВДА 

 
1. Ленче Величковска, се разрешува од функцијата 

државен секретар во Министерството за правда. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-1041/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
352. 
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 и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
17 март 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

 
1. Виктор Цветковски се разрешува од должноста 

директор на Управата за извршување на санкциите, ор-
ган во состав на Министерството за правда, поради за-
минување на друга должност. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 33-1042/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
353. 
Врз основа на член 10 став 4 и 5 од Законот за др-

жавните службеници (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004 и 
69/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17 март 
2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. За државен секретар во Министерството за прав-

да се именува Виктор Цветковски, досегашен директор 
на Управата за извршување на санкциите, орган во со-
став на Министерството за правда. 

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

 
 Бр. 33-1043/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
354. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
17 март 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАТВОРОТ  ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  

ВО СТРУМИЦА 
 
1. Костадинчо Ефремов се разрешува од функцијата 

директор на Затворот Штип со отворено одделение во 
Струмица. 

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

 
 Бр. 33-1044/2                    Претседател на Владата 

17 март 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
355. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
17 март 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ 
ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА 

 
1. За директор на Затворот Штип со отворено одде-

лени во Струмица се именува Симончо Протогеров, 
досегашен помошник на директорот на Затворот Штип 
со отворено одделение во Струмица. 

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

 Бр. 33-1045/2                    Претседател на Владата 
17 март 2005 година             на Република Македонија, 

    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

356. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 17 март 2005 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ  
1. За директор на Управата за извршување на санк-

циите, орган во состав на Министерството за правда, се 
именува Костадинчо Ефремов, досегашен директор на 
Затворот Штип со отворено одделение во Струмица. 

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

 Бр. 33-1046/2                    Претседател на Владата 
17 март 2005 година             на Република Македонија, 

    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

357. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
март 2005 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Михаил Ежов се разрешува од должноста врши-
тел на должноста директор на Институтот за стандар-
дизација на Република Македонија. 

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

 Бр. 33-1055/1                    Претседател на Владата 
17 март 2005 година             на Република Македонија, 

    Скопје       д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

358. 
Врз основа на член (62) став (7) од Законот за вете-

ринарно здравство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесува    

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВЕТЕРИНАР-

НО-САНИТАРНА КОНТРОЛА НА  
ДОБИТОЧНАТА ХРАНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на ветеринарно-санитарна контрола на ветеринар-
но- дравствената безбедност на добиточната храна. з 

Член 2 
Под ветеринарно - санитарна контрола на добиточ-

ната храна се  подразбираат контролите кои од страна 
на државниот ветеринарен инспектор се спроведуваат 
со цел утврдување на: 

- Ветеринарно-здравствената безбедност на доби-
точната храна; 
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- Постоењето на ветеринарно-санитарните услови во 
производството, преработката, прометот и употребата на 
добиточната храна. 

Член 3 
Под ветеринарно-здравствена безбедност на доби-

точната храна во смисла на овој правилник се подраз-
бира безбедноста во поглед на органолептичките осо-
бини, квантитативниот и квалитативниот состав,  ми-
кробиолошката исправност и безбедноста во поглед на 
присуство на непожелни супстанции и производи.    

Член 4 
Добиточната храна органолептички треба да бидат 

таква што нејзините природни својства (конзистенција, 
изглед, боја, мирис и вкус) не се променети, и количес-
твата хранливи состојки, вградени во добиточна храна 
вклучувајки ги и адитивите, мораат да им одговараат 
на потребите на одделни видови и категории на живот-
ни, и да не делуваат негативно на здравјето на живот-
ните, односно не го загрозуваат здравјето на луѓето и 
животната средина.  

Член 5 
Добиточна храна и сировините за производство на доби-

точна храна се ветеринарно здравствено безбедни доколку:  
- не содржат хормони, седативи,  тиреостатици и 

антибиотици и други фармаколошки активни супстан-
ции и супстанции кои не се дозволени за употреба во 
исхраната на животните;   

- не содржи непожелни супстанции и производи 
или нивни метаболити над максимално дозволените 
количества дадени во Прилог 1 кој е составен дел од 
овој правилник; 

- не содржат неоргански материи над максимално 
дозволените количества дадени во Прилог 2 кој е со-
ставен дел од овој правилник;  

- показателите на хемиското разлагање не се над 
максимално  дозволените вредности дадени во Прилог 
3 кој е составен дел од овој правилник;   

- не содржат сапрофитски микроорганизми над ма-
ксималниот дозволен број дадени во Прилог 4 кој е со-
ставен дел од овој правилник;   

- не содржат патогени микроорганизми над макси-
малниот дозволен број дадени во Прилог 5 кој е соста-
вен дел од овој правилник;  

- не содржат токсини на токсигени бактерии 
(Clostridum botulinum, Clostridium perfrinegens i Staphy-
lococcus piogenes) во 1 грам; 

- не содржат токсини и токсигени габички над ма-
ксималниот дозволен број дадени во Прилог 6 кој е со-
ставен дел од овој правилник; 

- не содржат отровни растенија и паразитски габич-
ки над максимално дозволените количества дадени во 
Прилог 7 кој е составен дел од овој правилник; 

- не е органолептички изменета, односно, природ-
ните својства (конзистенција, изглед, боја, мирис и 
вкус) поради физички, хемиски, микробиолошки или 
други процеси им се изменети и не се повеќе за исхра-
на на животните; 

- не се механички загадени со примеси кои може да 
бидат штетни по здравствената состојба на животните; 

-  се со соодветен квалитативен и квантитативен со-
став кој ја одредува биолошката вредност, искористили-
вост и употребливост на добиточната храна односно ги 
содржи составните делови што се определени со прописи-
те за квалитет и со производителската декларација; 

- се со соодветна декларација со рок на употреба, а 
рокот на употреба означен во декларацијата не е поминат.   

Член 6 
Ветеринарно-санитарната контрола се врши од 

страна на државен ветеринарен инспектор при произ-
водството, преработката, прометот, складирањето и 
транспортот како и употребата на добиточната храна.   

Член 7 
Методи на ветеринарно-санитарна контрола  
Ветеринарно-санитарната контрола се изведува како:  
- редовна,  
- вонредна во случај на сомнение и потреба. 

Редовната ветеринарно-санитарна контрола се 
спроведува во текот на производството, преработката и  
прометот на секоја произведена или увезена партија 
односно пратка добиточната храна, на критичните кон-
тролни точки во производството, преработката, проме-
тот и употребата на добиточната храна.  
При сомнение или по потреба се спроведува во-

нредната ветеринарно-санитарна контрола.   
Член 8 

Ветеринарно-санитарната контрола се состои од:  
- Контрола на идентитетот на пратката со утврдува-

ње на соодветноста на пропратните документи со фа-
ктичката состојба и утврдување на видот, потеклото и 
дестинацијата на пратката;  

- Увид во ветеринарно -санитарните услови на произ-
водството, преработката, промет и употреба на добиточ-
ната храна односно објектите, просториите и опремата за 
производство, преработка, промет и употреба на добиточ-
ната храна и ветеринарно-здравствената безбедност на до-
биточната храна. 

Член 9 
Производство и преработка 

На местото на производство и преработка на доби-
точната храна се врши контрола:  
- на ветеринарно-санитарните услови на објектот, 

опремата, приборот и уредите за производство, прера-
ботка и складирање;  

- на потеклото и квалитетот на сировините;  
- на ветеринарно - здравствената безбедност на до-

биточната храна. 
Техничко - технолошката постапка и ветеринарно-

санитарните услови во текот на производството и пре-
работката мора да бидат такви да ја отстранат или ми-
нимизираат потенцијалната опасност од грешки со цел 
да избегне контаминацијата и несаканите ефекти на ве-
теринарно-здравствената безбедност, квалитетот на 
производот и животната средина.   

Член 10 
Промет 

Во прометот на добиточната храна се врши контрола:  
- на ветеринарно-санитарните услови на превозното 

средство, опремата и приборот за транспорт и промет;  
- на ветеринарно санитарните услови, опремата и 

приборот за складирање,  
- на идентитетот на пратката со пропратната доку-

ментација, 
- на ветеринарно-здравствената безбедност на доби-

точната храна. 
Член 11 
Употреба 

На местото на употребата на добиточната храна се 
врши контрола: 

- на ветеринарно-здравствената безбедност на доби-
точната храна; 

- на ветеринарно-санитарните услови на складира-
њето, употребата односно конзумирањето на добиточ-
ната храна. 

Член 12 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важат одредбите од Правилникот за на-
чинот на вршење на ветеринарно-санитарна контрола 
на добиточната храна и на објектите во кои се произве-
дува добиточната храна и за условите што мораат да ги 
исполнуваат лабораториите што вршат суперанализа 
на мостри на добиточна храна (�Службен лист на 
СФРЈ� бр. 72/1991) кои се однесуваат на начинот на вр-
шење на ветеринарно-санитарна контрола на добиточ-
ната храна и Правилникот за максималните количества 
на штетни материи и состојки на добиточната храна 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 2/1990).   

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

            Министер 
                     Садула Дураку, с.р. 
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359. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Службен 
весник на РМ� бр. 41/2000), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, објавува 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Вид на 
растение  

Ознака 
на 

сортата 

Година 
на 

воведу-
вање на 
сортата 

Фирма односно 
име и адреса на 
одржувачот на со-
ртата, односно за-
стапникот 

Г. ГРАДИНАР-
СКИ РАСТЕНИ-
ЈА  

   

Г.23 Lycopersicum 
esculentum L - 
домат 
 

Speedy 
F1 RS  

 
 
 
 
 

Asterix 
 
 
 
 
 

Precociх 
 
 
 
 
 
 

Joker 
 
 
 
 

Opera 
 
 
 

Calista 
 
 
 
 
 

Don Jose 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 

Seminis vegetable 
seeds-Holland 

Агрохемија 
ул:"Франклин 
Рузвелт" бр.22,  
Скопје 
 
Syngenta seeds 
B.V.-Holland 

Холма  
ул:"Маршал Тито" 
бр.109, Струмица 
 
Syngenta seeds 
B.V.-Holland 

Холма  
ул: "Маршал Тито" 

бр.109, 
Струмица 

 
Vilmorin, France 
КОБО 
ул: "Божин Николов" 
бр. 80, Скопје  
 
Vilmorin, France 
КОБО 
ул: "Божин Николов" 
бр. 80, Скопје  
 
Hazera Genetics-
Izrael 
Агро Јуником 
ул:"Првомајска" 
б.б., Скопје 

 
Clause Terzier, 

Portes-Les 
ValenceFrance 

Евгени 
нас. Маџари бб-
пазарче Сингелиќ, 
лок.242-Скопје 

Г.14 Capsicum  
annum L-пиперка 

Baunty 
F1 RS 

 
 
 
 

  
Романса 

 
 
 
 
 

 
2005 

 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 

Seminis vegetable 
seeds-Holland 

Агрохемија 
ул:"Франклин 
Рузвелт" бр.22, 
Скопје 

 
Супериор - 
Велика Плана,  

Србија и Црна Гора 
Агро Микс 

ул: "Орце Николов" 
бр. 71, Скопје 
 

 
 

 Сирена 

 
 

2005 

Центар за  
повртарство- 
Смедеревска Па-
ланка, Србија и 
Црна Гора 
Агропин 
ДТЦ "Мавровка", 
Ламела Ц, кат III, 
Скопје 

Г 1. Allium cepa L- 
кромид 

Teton F1 
RS 

2005 Seminis vegetable 
seeds-Holland 

Агрохемија 
ул: �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 

Скопје 
Г.21Daucus carota  
L -морков 

Nebula 
F1 RS 

2005 Seminis vegetable 
seeds-Holland 

Агрохемија 
ул: �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 

Скопје  
Г 4.5 Beta vulgaris 
L-ssp. vulgaris 
subvar. rubra - 
цвекло 

Scarlett 
supreme 

F1 

2005 Seminis vegetable 
seeds-Holland 

Агрохемија 
ул: �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 

Скопје  
Г 4.22 Lactuca 
sativa L -салата 

Avriam 2005 Hazera Genetics- 
Izrael 
Агро Јуником 
ул: "Првомајска"  
б.б., Скопје 

Г4.26.1 Phaseolus 
vulgaris L- 
var.nanus - 
боранија ниска 

Unidor 2005 Seminis vegetable 
seeds-Holland 

Агрохемија 
ул: �Франклин 
Рузвелт� бр. 22, 
Скопје 

A.6.3 Zea mays L - 
пченка FAO 300 

ЗП 341 2005 Земун Поље,  
Београд 
Србија и Црна Гора 
Агро Јуником 
ул: "Првомајска" 
б.б., Скопје 

 
Бр. 08-3056/1                Министер, 

25 март 2005 година                 Садула Дураку, с.р. 
     Скопје 

__________ 
360. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта ("Сл.вес-
ник на РМ" бр. 41/2000), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на растение Ознака 
на 

сортата 

Година на 
признавање 
на сортата 

Фирма  односно 
име и адреса  на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Б2.ИНДУСТРИСКИ 
РАСТЕНИЈА 

   

Б 2.9 Helianthus 
annuus L- 
сончоглед 

ЕММ-42   
(Сонце) 

2005 
 
 
 
 
 

 ЈНУ �Институт  
за јужни земјо-
делски култури- 
ул: "Гоце Делчев"б.б.
-Струмица 

 
Бр. 08-3056/2                Министер, 

25 март 2005 година                 Садула Дураку, с.р. 
     Скопје 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
361. 
Врз основа на член 109 став 2 алинеја 6 од Законот 

за хартии од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 
63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница 
одржана на 11.03.2005 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И 
ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНА 
ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА БРОКЕРСКА КУЌА 

 
Член 1 

Во Правилникот за документација за кадровска, 
техничка и организациона оспособеност потребна за 
основање и работа на брокерска куќа (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 16/2001) по членот 3 се додаваат два 
нови члена 3-а и 3-б кои гласат: 

 
�Член 3-а 

По уписот на основањето во трговскиот регистар, 
брокерската куќа е должна до Комисијата за хартии од 
вредност да достави соодветна документација од која 
може да се види дека најмалку две овластени лица што 
имаат положено стручен испит за вршење работи со 
хартии од вредност засновале редовен работен однос 
во брокерската куќа. 

 
Член 3-б 

Редовно, но не подоцна од 3 дена од денот на наста-
нувањето на промена во кадровската оспособеност, 
брокерската куќа е должна за настанатата промена да 
ја извести Комисијата за хартии од вредност.� 

 
Член 2 

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

 
Бр. 03-661/1               Комисија за хартии од вредност 

11 март 2005 година                            Претседател, 
    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

362. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за 

девизно работење (�Сл. весник на РМ�  бр. 34/01, 
49/01, 103/01 и 51/03), точка 6 од Одлуката за 
начинот и условите за работа на нерезиденти со 
хартии од вредност во Република Македонија (�Сл. 
весник на РМ� бр. 53/02, 11/03, 19/03 и 14/04) и член 
68 став 2 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/02, 51/03 и 
85/03) гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија на ден  25.03.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРА-
ВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА  

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Овластените банки можат, од  Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа одлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за ку-
пување на девизи, во евра, по продажен курс на 
Народна  банка на Република Македонија, по след-
ната вредност: 

   Валута во девизи     Количина     Вредност во денари 
         Евро (ЕУР)               1           0,42 

 
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-

родна банка на Република Македонија.  
5. Цената на правото за купување на девизи по про-

дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.04.2005 до 30.06.2005  година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.04.2005 година и ќе се 
објави во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
   Бр. 02-14/29-2005                               Гувернер, 
25 март 2005 година                    м-р Петар Гошев, с.р.  
           Скопје 
_______________________________________________ 

 
АДВОКАТСКА КОМОРА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

12. 
Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура 

(�Службен весник на РМ� бр. 80/92) и член 25 од Ста-
тутот на Адвокатската комора на Република Македони-
ја, на 40-то годишно собрание одржано на 27.03.1993 
година, Адвокатската комора ја донесе, а Управниот 
одбор на АКРМ , врз основа на член 34 точка 2 потточ-
ка 5 од Законот за адвокатура (�Службен весник на 
РМ� бр. 59/02) и  член 23 став 1 алинеја 1 од Статутот 
на АКРМ (�Службен весник на РМ� бр. 97/02) со своја 
одлука на седница одржана на ден 19 март 2005 година 
го утврди пречистениот текст на  

 
Т А Р И Ф А 

ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК  НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 

( ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ) 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа тарифа се одредува висината на наградата и 

трошоците на дадената правна помош. 
Адвокатот и странката можат слободно да ја дого-

ворат наградата и трошоците како и начинот и средс-
твата за плаќање, но не пониско од предвидените со 
Тарифата. 

Член 2 
Плаќањето на наградата и трошоците се врши во 

пари, а се пресметува во денари. 
 

Член 3 
Во предметите во кои една од странките е странско 

физичко или правно лице, во предметите во кои има 
прилози на странски јазик, или се контактира на стран-
ски јазик, наградата е двојно поголема. 

 
Член 4 

Ако во текот на постапката се изменила Тарифата 
еднаш или повеќе пати, ќе се примени тарифата што е 
во сила на денот на пресудувањето односно на одлучу-
вањето. Од тој ден па до денот на исплатата на износот 
на адвокатската награда и трошоците се пресметува за-
конска камата. 
Неисплатената награда и трошоци странката секо-

гаш ги плаќа на адвокатот по тарифата што е во сила 
на денот на плаќањето. 
Напомена: 
Со решение на Уставниот суд на РМ, У.бр. 115/93 

од 15.09.1993 година, не се поведува постапка за оце-
нување на уставноста и законитоста на член 4. 

 
Член 5 

За дел од наградата и трошоците, странката може 
да му даде аконтација на адвокатот. 
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Ако странката го откаже полномошното на адвока-
тот, должна е да му исплати за едно дејствие што тре-
бало да се преземе. 

 
Член 6 

На странката, која по законот може да биде ослобо-
дена од плаќање на трошоци на постапката ( сиромаш-
но право), адвокатот е должен да и даде бесплатна 
правна помош. 

 
НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ 

 
Член 7 

За извршување на правна помош, странката е долж-
на на адвокатот да му ги надомести и трошоците: 

1. За превоз, до висина на трошоците на патниот 
билет за превозното средство што го користел адвока-
тот, а за употреба на сопствено возило ќе му надомести 
по 30% од цената на најскапиот бензин за секој изми-
нат километар. 

2. За ноќевање, до висина на трошоците за ноќевање. 
3. На име дневница ќе му се исплати вообичаена 

дневница или по договор. 
4. За отсуство од канцеларија, ќе му бидат надоме-

стени трошоци за секој започнат час 20% од наградата 
за дејствието за кое патува, но не повеќе од 7 часа за 
еден ден. 

 
НАГРАДА ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ 

 
Член 8 

I. Награда за пишување на писмени состави 
(поднесоци) 

1. За пишување на поднесоци со кои се поведува 
постапка, образложени поднесоци, приговори, одгово-
ри и изјави на последна волја, награда се определува 
според висината на барањето во поднесокот или спо-
ред пропишаната дисциплинска или друга мерка и спо-
ред пропишаната казна. 

2. За состав на писмени договори наградата изнесу-
ва од 1.000,00 до 2.000,00 денари. 

1) За поднесоци со барање до 10.000 денари или 
пропишана дисциплинска мерка, парична казна или за-
твор до 1 година изнесува....................1.000,00 денари 

- од 10.001,00 до 25.000,00 денари или казна затвор 
до три години наградата изнесува.........1.500,00 денари. 

- од 25.001,00 до 50.000,00 денари  или казна затвор 
до пет години наградата изнесува...........2000,00 денари. 

- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари или каз-
на затвор до десет години наградата изнесува.. 2.500,00 
денари. 

- над 100.001,00 или казна затвор над десет години ка-
ко и во полициска постапка наградата изнесува.....3.000,00 
денари. 

 
3. За поднесоците со кои се поведува постапка пред 

Уставен суд, за статусни и станбени спорови, за работ-
ни спорови за престанок на работен однос, авторски 
права, патенти и лиценци како и индустриска сопстве-
ност, за упис, измена и проширување на регистрацијата 
во судскиот регистар, наградата изнесува колку макси-
малната во точка еден. 

4.  За состав и пишување на нормативни акти, на-
градата се договара со писмен договор. 

5. Во поднесоците во кој покрај главното барање се 
предлага времена мерка или предлог за обезбедување 
докази, наградата се зголемува за 20 %. 

6. Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, 
наградата се определува според збирот на двете барања. 

7. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, на-
градата се зголемува по 30% за секое наредно лице, а 
за секое наредно лице од спротивната страна по 15%, 
но не повеќе од пет пати од предвидената награда од 
член 8 од Тарифата. 

8. За тужба со предлог за издавање платен налог и 
за предлози за извршување, наградата е 50% од соод-
ветната награда од точка еден. 

9. За поднесоци за издршка, необразложени поднесо-
ци, изјави, молби, полномошна со кои е овластен адвока-
тот за застапување и превземање на дејствија во име на 
властодавецот во сите постапки и други видови полно-
мошна, како и трошковници и други слични поднесоци, 
наградата е како најниската награда од точка еден. 

10. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, 
наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое 
наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно 
лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената 
награда од член 8 од Тарифата. 

 
II. Награда за одбрана и застапување 
1. За застапување и одбрана, наградата е како за со-

став на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за се-
кој започнат час. 

2. За одбрана на клиент во претходна судска постапка, 
посета на клиент лишен од слобода, за присуство на ве-
штачења, за увид на лице место и слични дејствија, награ-
дата изнесува како под точка еден од Тарифата. 

3. За застапување и одбрана како и за превземање 
на дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во 
повеќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени 
или одложени, секој започнат нов ден се смета за ново 
застапување, односно нова одбрана. 

       
III. Награда за состав на правен лек 
За состав на редовен и вонреден правен лек и одго-

вор на редовен и вонреден правен лек, наградата е 50% 
поголема од наградата за застапување или одбрана, а 
ако адвокатот не учествува на расправа или претрес, 
наградата е 100% зголемена. 

 
IV. Награда за правни совети 
1. За усмен правен совет, наградата изнесува 20% 

од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 
20% за секој започнат час. 

2. За писмени совети наградата изнесува 50% од со-
одветната награда за писмен состав и саатнина од 20% 
за секој започнат час. 

 
V. Заеднички одредби 
1. Наградата предвидена по одредбите на оваа Та-

рифа се зголемува за 30% на име паушал за сите спо-
редни дејствија што се тарифирани. 

2. За утврдување на правосилност и извршност на-
градата изнесува 10% од предвидената за соодветното 
дејствие по оваа тарифа. 

3. Сите дејствија предвидени со оваа тарифа се та-
рифираат според најсродното дејствие од оваа тарифа. 

 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ  

Член 9 
Толкување и тековно усогласување на оваа тарифа 

со порастот на трошоците за живот врши Управниот 
одбор на Адвокатската комора на Република Македо-
нија. 

Член 10 
Пречистениот текст на Тарифата за награда и надо-

месток на трошоците за работа на адвокатите ги опфа-
ќа: Тарифата за награда и надоместок на трошоците за 
работа на адвокатите (�Службен весник на РМ� бр. 
23/93), Одлука (�Службен весник на РМ�  бр. 4/94), Од-
лука за измена на Адвокатската тарифа (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 80/02) и Одлука за измени и дополнува-
ња на тарифата за награда и надоместок  за работа на 
адвокатите (�Службен весник на РМ� бр. 14/05), во кои 
е означено времето на нивното влегување во сила.  

                                                    Управен одбор 
на Адвокатска комора на РМ 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 


