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нието за преземање на безбедносни 

мерки при увоз и транзит на до-

машни и диви свињи, семе, јајца и 

ембриони од свињи, свинско месо, 

производи и подготовки од свинско 

месо, други производи кои содржат 

свинско месо, како и нуспроизводи 

од свињи заради заштита од внесу-

вање на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Маке-
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3462. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА КАНЦЕЛА-

РИЈАТА ЗА ВРСКИ   НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

 

I 

Г. Дарко Ангелов се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија, Шеф на Канцеларијата за врски на Република 

Македонија во Република Грција, со седиште во Атина. 

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија, Шеф на Канцеларијата 

за врски на Република Македонија во Република Грци-

ја престанува заклучно со 30.11.2018 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

  

Указ број 88   Претседател 

15 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

  Стр. 
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Одлуката  2013/184/ЗНБП за рес-

триктивните мерки против Мјан-

мар/Бурма........................................... 2 

 Огласен дел....................................... 1-120 

 

3463. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И  ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА 

  

I 

Г. Габриел Атанасов се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 

Македонија во Романија, со седиште во Букурешт. 

 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ број 89 Претседател 

15 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3464. 

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 

простории на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 

178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16 и 

21/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цатa, одржана на 9.10.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на деловен простор во соп-

ственост на Комисија за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија со вкупна површина од 194 м/2 еви-

дентиран во Имотен лист бр.41958, КО Центар 1 – 

Скопје, КП 11760/1, кој се наоѓа на адреса Бул. Св. 

Климент Охридски бр.54, 1000 Скопје. 

 

Член 2 

Проценетата пазарна вредност на деловниот прос-

тор опишан во член 1 од оваа одлука изнесува 

11.185.066,00 денари, која вредност претставува вкупна 

почетна цена за јавното наддавање. 

 

Член 3 

Се овластува Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија да ја води постапката за јавно 

наддавање и да склучи договор за продажба на делов-

ниот простор од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-7790/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 

3465. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седница одржана на 9.10.2018 година, 

донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ ЈАСЕН - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за внатрешни работи му престанува користе-

њето на движни ствари – товарни моторни возила со 

следните карактеристики: 

1. Марка ФАП 

- тип 1414 S 

- регистарска ознака 010-101 

- број на шасија 107894 

- број на мотор 160970 

- година на производство 1988 година 

- работна зафатнина на моторот 8400 cm³ 

- сила на моторот 107 kW 

- боја на каросерија – плава/94; 

 

2. Марка ФАП 

- тип 1314 С – ВТЅ 

- регистарска ознака 01-0102 

- број на шасија 98659 

- број на мотор 143623 

- година на производство 1985 година 

- работна зафатнина на моторот 8400 cm³ 

- сила на моторот 107 kW 

- боја на каросерија – плава; 

 

3. Марка ФАП 

- тип 1314 - Ѕ – ВТЅ 

- регистарска ознака 01-0103 

- број на шасија 98662 

- број на мотор 143641 

- година на производство 1985 година 

- работна зафатнина на моторот 8400 cm³ 

- сила на моторот 107 kW 

- боја на каросерија – плава/92; 

 

4. Марка ФАП 

- тип 1414 

- регистарска ознака 010-104 

- број на шасија 197995 

- број на мотор 161025 

- година на производство 1988 година 

- работна зафатнина на моторот 8400 cm³ 

- сила на моторот 107 kW 

- боја  на каросерија – плава/91. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавното претпри-

јатие за управување и заштита на повеќенаменско под-

рачје ЈАСЕН - Скопје. 
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Член 3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 

со директорот на Јавното претпријатие за управување и 

заштита на повеќенаменско подрачје ЈАСЕН - Скопје, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9236/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3466. 

Врз основа на член 54-б став 8 од Законот за из-

вршување на санкциите („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 

33/15, 98/15, 11/16 и 21/18), министерот за правда до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТA, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, 

УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА 

НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА ВО КАЗНЕНО-

ПОПРАВНИТЕ  И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ  

УСТАНОВИ 

 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање на службената легитима-

ција, униформата и ознаките на униформата на затвор-

ската полиција во казнено-поправните и воспитно-

поправните установи. 

 

II СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 

Член 2 

(1) Барањето за издавање на службена легитима-

ција, преку Управата за извршување на санкциите, се 

поднесува од страна на директорот на казнено-поправ-

ната или воспитно-поправната установа во која е вра-

ботен припадникот на затворската полиција. 

(2) Кон барањето за издавање на службена легити-

мација се приложува решението за звање на припадни-

кот на затворската полиција и две фотографии. 

       

Член 3 

(1) Службената легитимација на припадниците на 

затворската полиција се издава на образец со димензии 

6 x 10 см, кој се печати на хартија во бела боја и е смес-

тен под прозирна пластична фолија во дводелна кожна 

обвивка со црна боја, со димензии 7 x 11 см, даден во 

Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.  

(2) На првата страна, образецот на службената ле-

гитимација од став 1 на овој член содржи: натпис „РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „УПРАВА ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ“ и „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-

МАЦИЈА”. На истата страна, во средината, има место 

за фотографија со димензии 2,5 х 3 см., а под неа се 

впишува името и презимето на припадникот на затвор-

ска полиција, и има место за потпис на службеното ли-

це овластено за издавање на службената легитимација. 

Во долниот дел е отпечатен регистарскиот број на ле-

гитимацијата. 

(3) На втората страна на образецот на службената 

легитимација од став 1 на овој член има место за нази-

вот на казнено-поправна установа во која е вработен 

припадникот на затворската полиција и датумот и мес-

тото на раѓање. Под ова стои звањето на припадникот 

на затворската полиција и датум на издавање на служ-

бената легитимација. Под ова се наведени овластува-

њата на затворската полиција: „Имателот на оваа леги-

тимација е овластен под условите предвидени во Зако-

нот за извршување на санкциите: да држи и носи оруж-

је додека ги врши работите и работните задачи за вре-

ме на службена должност, да ги обезбедува казнено-

поправните и воспитно-поправните установи во кои 

престојуваат осудени, притворени лица и лица кои се 

упатени на издржување воспитна мерка – Упатување 

во воспитно-поправен дом, врши спровод на истите и 

врши други работи предвидени со овој закон и пропи-

сите донесени врз основа на истиот“. 

(4) На надворешната горна страна од кожната об-

вивка се наоѓа метална значка , на која што е содржан 

амблемот на затворска полиција од член 19 став 1 од 

овој правилник. 

 

Член 4 

Припадникот на затворската полиција кој патува во 

странство не ја носи со себе издадената службена леги-

тимација. 

 

Член 5 

Припадникот на затворската полиција кој ќе ја загу-

би службената легитација или на друг начин ќе остане 

без неа, веднаш, а најдоцна три дена од дознавањето го 

известува директорот на казнено-поправната установа 

и воспитно-поправната установа. 

 

Член 6 

Службената легитимација се заменува со нова, кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупот-

реблива, како и кога имателот на службената легитима-

ција ќе го промени личното име. 

 

Член 7 

Службените легитимации кои од страна на припад-

ниците на затворската полиција се враќаат или замену-

ваат со нови, се уништуваат. 
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III  УНИФОРМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА  

ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА 

 

Член 8 

(1) Припадниците на затворската полиција имаат 

зимска и летна униформа. 

(2) Припадниците на затворската полиција може да 

користат и дополнителни делови на униформата. 

 

1. ЗИМСКА УНИФОРМА – МАЖИ 

 

Член 9 

Зимската униформа на припадниците на затворска-

та полиција – мажи се состои од: виндјакна со влошка, 

зимски панталони, капа, кошула со долги ракави, џем-

пер, пуловер, вратоврска, кожени ракавици и длабоки 

зимски чевли. 

 

Член 10 

Деловите на зимската униформа ги имаат следниот 

опис на крој и боја: 

1. Виндјакната со влошка е со рамен крој израбо-

тена од водонепропустлив ламинат со мембрана, во 

темно сина боја. Виндјакната се затвора со пластичен 

спирален патент (8 мм) со два лизгачи по целата дол-

жина на виндјакната, вклучително и јаката. Во висина 

на струкот вграден e тунел широк 2-2,5 см. низ кој по-

минува еластична лента (со дебелина од 2,5 мм) со сто-

пери за регулација на ширината. Од левата и десната 

страна во страничните шевови, сошиени се скриени 

пластични патенти со должина од 25-30 см. кои на дол-

ниот крај дополнително се затвораат со чичак-лента, за 

полесен пристап до оружјето. Задниот дел е едноделен, 

со платка која преоѓа на предниот дел од виндјакната, 

се до висината на горните џебови. Јаката е са-

мостоечка, на предниот дел кај патентот е широка 10 

см., а во најширокиот дел на задната страна е 11 см. На 

надворешната задна страна има отвор кој се затвора со 

патент во кој е сместена фиксна качулка. Ракавите на 

виндјакната се од два дела со пораб без манжетна и 

лента за регулација на ширината со чичак лента. Ди-

мензијата на оваа лента за регулација е 8,5 x 2,5 см. На 

предната страна се сошиени четири надворешни торба-

џебови со капаци кои се затвораат со дрикер. Димензи-

ите на градните џебови заедно со капакот се 18,5 х 17 

см. а на долните заедно со капакот се 21 х 19,5 см. Над 

левиот горен џеб има чичак – лента на која се поставу-

ва еполета со ознака на звањето. На внатрешната лева 

и десна страна, по работ, во висина на градите, сошие-

ни се внатрешни џебови кои се затвораат со патент од 

15 см. За прицврстување на влошката за виндјакната, 

од внатрешната страна на вратниот изрез и во ракавите 

се сошиени три копчиња. Штеповите се изведени со 

специјална машина со две игли, а сите внатрешни ше-

вови се заштитени од продирање на вода со леплива 

лента. На десниот ракав, 12 см. под рамото, сошиена е 

фина чичак-лента на која се поставува амблемот на зат-

ворската полиција од член 19 став 1 од овој правилник. 

На задниот дел од виндјакната, под платката, со флуо-

росцентен бел конец извезен е натписот ,,ЗАТВОРСКА 

ПОЛИЦИЈА”. Влошката е четирислојна при што слое-

вите се од полиестерска ткаенина; алуминизиран по-

липропилен,  неткаен текстил од полиестерско влакно 

и внатрешна полиамидна ткаенина. На долниот крај од 

ракавите е сошиен рендер (60-70 мм.) од двострано 

десна плетенина појачано со еластомер (lycra), во боја-

та на влошката. Од левата и десната страна, странични-

те шевови се отворени за полесен пристап до оружјето 

и се затвораат со врвка или дрикер. 

2. Машки зимски панталони се изработуваат од 

темно сина ткаенина со суровински состав волна/поли-

естер во размер 45/55 %. На предната страна пантало-

ните имаат коси внатрешни странични џебови со ште-

пуван отвор и со зајакнати краеви, а на задната десна 

страна имаат внатрешен џеб со правоаголен капак кој 

се затвора од внатрешната страна со пластично копче. 

Ногавиците се без манжетни, а внатрешниот долен раб 

е опшиен со лента-крзавица. На секој дел од предната 

страна на пантолоните, во коланот е вшиена по една 

фалта, а се закопчуваат со панталонска метална копча 

и 3+1 пластично копче. На коланот од основниот мате-

ријал се сошиени седум гајки за вметнување на ремен, 

а од внатрешната страна на коланот по целиот обем е 

сошиена појасна лента. Во страничните надворешни 

шевови по целата должина на ногавицата, вметната е 

украсна памучна сина лента од 2 – 2,5 мм. Предниот 

дел од ногавиците до висина на колената е поставен со 

црна постава, а ткаенината за џеповината е во црна 

боја. 

3. Зимската капа „БК“ (модел безбол капа) се из-

работува од темно сина ткаенина со суровински состав 

волна/полиестер во размер 45/55 %, а сошиена е од 

шест дела чии споеви од внатрешната страна се опшие-

ни  и штепувани на 1 см. Предните два дела се појача-

ни со леплива меѓупостава за да и ја дадат на капата са-

каната форма и овозможат изработка на ознаката. На 

задниот дел е сошиена чичак-лената со должина од 8 

см и ширина од 2 см. која служи за прилагодување на 

два броја од понудените величини. Над оваа лента, ка-

пата има полукружен отвор. На предниот дел на ка-

пата, под агол од 120° се наоѓа сверичен „ШИЛТ“ 

(стреа) изработен од лиена пластика, преслечен со ос-

новниот материјал. Шилтот е паспулиран со златно-

жолта паспулна лента од 0,3 см. и штепуван со четири 

штепа по целата должина. На врвот на капата е сошие-

но копче преслечено со основниот материјал, а од 

внатрешната страна по обемот е сошиена памучна пот-

ница за впивање на потта. Висината на капата изнесува 

12 см., а на 1 см. над шилтот е сошиен амблемот од 

член 19 став 1 од овој правилник, во облик на штит со 

димензии 60х60 мм., везен на темно сина ткаенина, а 

на растојание од 5 мм. од работ по целата негова дол-

жина, извезена е рамка со ширина од 3 мм.  

4. Кошула со долги ракави, изработена од светло 

сина ткаенина чиј состав е памук/ полиестер 60/40 %, 

класичен рамен крој, неструкирана. На предната страна 

(во висина на градите) а на 22 см. под највисоката кота 

на кошулата, сошиени се два надворешни џебови со ка-

пак со димензии 15 см.х 13 см. На џебовите има на-

должна „О“ фалта широка 3 см. Кошулата се закопчува 

со седум пластични копчиња кои се во бојата на основ-
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ниот материјал. Долгиот ракав е кроен во еден дел и се 

закопчува со две копчиња на манжетна. Јаката е кла-

сична со „КЕНТ“ форма, со висина од 7,5 см. и штепу-

вана на 3 мм. На рамената, од основниот материјал, се 

нашиени шпицести еполети со должина од 140 мм. (без 

шпицот 120 мм.) и ширина 40 мм. На левиот ракав, на 

10 см. од рамото, се нашива фина чичак-лента за ам-

блем од член 19 став 1 од овој правилник. 

5. Џемпер – изработен од волнено предиво во тем-

но сина боја со висока јака – ролка, која се закопчува 

со патент. На ракавите во пределот на лактите и нара-

мениците има нашиено парчиња за зајакнување од кам-

гарн ткаенина. На рамената се нашиени нараменици со 

можност за навлекување еполети со ознака на звање. 

На предната лева страна има џеб со капак, а на левиот 

ракав на растојание од 10 см. од работ на рамото се на-

шива чичак - лента за амблемот од член 19 став 1 од 

овој правилник. 

6. Пуловерот е изработен од истото волнено преди-

во во темно сина боја како и џемперот и на него нема 

никакви додатоци и обележја. 

7. Вратоврската е во темно сина боја со вообичаен 

крој и должина. 

8. Кожените ракавици се со црна боја, имаат воо-

бичаен крој на машки ракавици со раздвоени прсти, а 

од внатрешната страна се поставени со крзно.  

9. Длабоки зимски чевли се со вообичаен крој и 

без украси. Имаат црна боја, а од внатрешната страна 

се поставени со крзно или ткаенина која го загрева ста-

палото. Ѓонот им е зимски со крампони за да не про-

лизгуваат. 

 

2. ЗИМСКА УНИФОРМА – ЖЕНИ 

 

Член 11 

Зимската униформа на припадниците на затворска-

та полиција-жени се состои од: виндјакна со влошка, 

зимски панталони, зимско здолниште, капа, кошула со 

долги ракави, џемпер, пуловер, вратоврска, кожени ра-

кавици и длабоки зимски чевли.     

 

Член 12 

(1) Ветровката со влошка, капата, кошулата со дол-

ги ракави, џемперот, пуловерот, вратоврската, кожени-

те ракавици и длабоките зимски чевли од зимската 

униформа за припадниците на затворската полиција -

жени, се изработени од ист материјал и имаат иста боја 

и изглед како и соодветните делови на униформата за 

припадниците на затворската полиција – мажи, со тоа 

што нивниот крој е прилагоден на анатомската кон-

струкција на жената. 

Останатите делови од зимската униформа го имаат 

следниот крој и боја, и тоа:  

1. Женски зимски панталони – се изработуваат од 

темно сина ткаенина со суровински состав волна/поли-

естер во размер 45/55 %. На предната страна пантало-

ните имаат коси внатрешни странични џебови со ште-

пуван отвор и со зајакнати краеви, а на задната десна 

страна имаат внатрешен џеб со правоаголен капак кој 

се затвора од внатрешната страна со пластично копче. 

Ногавиците се без манжетни, а внатрешниот долен раб 

е опшиен со лента-крзавица. На секој дел од предната 

страна на пантолоните, во коланот се вшиени по две 

фалти, а се закопчуваат со скриен пластичен патент и 

пластично копче. На коланот од основниот материјал 

се сошиени шест гајки за вметнување на ремен, а од 

внатрешната страна на коланот по целиот обем е соши-

ена појасна лента. Во страничните надворешни шевови 

по целата должина на ногавицата, вметната е украсна 

памучна сина трака од 2 – 2,5 мм. Предниот дел од но-

гавиците до висина на колената е поставен со црна по-

става, а ткаенината за џеповината е во црна боја. 

2. Зимското здолниште исто како и панталоните е 

изработено од темно сина ткаенина со суровински сос-

тав волна/полиестер во размер 45/55 %. Кројот е рамен 

со должина до колена и благо покачен струк, при што 

предниот дел е изработен од едно парче, а задниот дел 

од две парчиња споени на средина каде што е вметнато 

и закопчувањето со скриен црн пластичен патент-зат-

ворач. На долниот дел, од средината на задната страна, 

има шлиц со преклоп. Здолништето е поставено и има 

колан со ширина од 4 см. од основниот материјал на 

кој се сошиени шест гајки за вметнување ремен. 

 

3. ЛЕТНА УНИФОРМА – МАЖИ 

 

Член 13 

Летната униформа на припадниците на затворската 

полиција – мажи се состои од: кратка виндјакна, летни 

панталони, капа, кошула со кратки ракави, маица со 

кратки ракави и плитки летни чевли.  

 

Член 14 

Деловите на летната униформа го имаат следниот 

крој и боја: 

1.Кратката виндјакна е изработена од ткаенина со 

темно сина боја, со суровински состав волна/полиестер 

во размер 45/55 %, со превиткано положен околуврат-

ник. Се закопчува со патент и лајсна до под грло. На 

горниот и долниот крај на лајсната се закопчува со 

копче. Горе на левата страна има еден џеб со патент. 

Долу од двете страни на предниците има по еден џеб 

со капак што се закопчува со копче. Џебот има отвор и 

странично. Задната страна е составена од два дела. На 

кавадурата на задницата од двете страни има парче 

што формира фалта за покомотно движење. Ракавите 

се од два дела. По должината на виндјакната и ракавот 

има ластик со широчина од 4 см. обложен со истата 

ткаенина како и виндјакната. Нарамениците на вин-

дјакната се од истата ткаенина. Од внатрешната страна 

виндјакната целосно има постава. На левата предница 

на поставата има еден внатрешен џеб со лајсна од 2 см. 

широчина од истата ткаенина како виндјакната. Позади 

во вратниот изрез на поставата има нашиено парче за 

појачување од ткаенина како виндјакната. Копчињата 

на џебовите и на нарамениците се во оловно сива боја. 

2. Летните панталони се изработени од темно сина 

ткаенина, со суровински состав волна/полиестер во 

размер 35/65. На предната страна панталоните имаат 

коси внатрешни странични џебови со штепуван отвор 

и со зајакнати краеви, а на задната десна страна имаат 

внатрешен џеб со правоаголен капак кој се затвора од 
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внатрешната страна со пластично копче. Ногавиците се 

без манжетни, а внатрешниот долен раб е опшиен со 

лента-крзавица. На секој дел од предната страна на 

пантолоните, во коланот е вшиена по една фалта, а се 

закопчуваат со панталонска метална копча и 3+1 плас-

тично копче. На коланот од основниот материјал се со-

шиени седум гајки за вметнување на ремен, а од внат-

решната страна на коланот по целиот обем е сошиена 

појасна лента. Во страничните надворешни шевови по 

целата должина на ногавицата, вметната е украсна па-

мучна сина лента од 2 – 2,5 мм.; Предниот дел од нога-

виците до висина на колената е поставен со црна по-

става, а ткаенината за џеповината е во црна боја.   

3. Летната капа „БК“ (модел безбол капа) се из-

работува потполно еднакво како и зимската капа од 

темно сина ткаенина со суровински состав волна/поли-

естер во размер 35/65 %. 

4. Кошула со кратки ракави, изработена од свет-

ло сина ткаенина чиј состав е памук/ полиестер 60/40 

%, класичен рамен крој, неструкирана. Кошулата е со 

заоблен пораб. На предната страна (во висина на гра-

дите) а на 22 см. под највисоката кота на кошулата, со-

шиени се два надворешни џебови со капак, со димен-

зии на џебот 15 см.х 13 см. На џебовите има надолжна 

„О“ фалта широка 3 см. Џебот се закопчува со пластич-

но копче сошиено на средината на поработ, а во капа-

кот е вметната леплива меѓупостава. Кошулата се за-

копчува со седум пластични копчиња кои се во бојата 

на основниот материјал. Лајсната со копчиња е подвит-

кана два пати и штепувана на ширина од 3 см. Кратки-

от ракав е кроен во еден дел и има манжета од 3 см. Ја-

ката е класична со „КЕНТ“ форма, со висина од 7,5 см. 

и штепувана на 3 мм. На рамената, од основниот мате-

ријал, се нашиени шпицести еполети со должина од 

140 мм. (без шпицот 120 мм.) и ширина 40 мм. Еполе-

тите се сошиени во шавот кој ги спојува ракавот и ра-

мото, а во делот на шпицот се закопчуваат со пластич-

но копче. На левиот ракав, на 12 см. од рамото, се на-

шива фина чичак-лента за амблемот од член 19 став 1 

од овој правилник. 

5. Маица со кратки ракави со јака се изработува 

од темно сина „сингл пике“ плетенина со состав памук 

/ полиестер во размер 60 / 40 %. Маицата е со удобен 

рамен крој, со јака и три рамномерно распоредени пла-

тични копчиња на отворот на маицата, во темно сина 

боја. Од предната страна на градите, 20 см. под најви-

соката кота од маицата, сошиени се два надворешни 

џебови (160 х 140 мм.) со закосени долни краеви. Гор-

ниот раб од џебот е со пораб од 3 см., а џебот се затво-

ра со пластично копче. На задната страна, во бела боја 

е отпечатен натпис „ЗАТВОРСКА ПОЛИЦИЈА“. На 

десниот ракав на 12 см. од рамото се нашива фина чи-

чак лента за амблемот од член 19 став 1 од овој правил-

ник. На рамената се нашиени шпицести еполети со 

должина од 140 мм.(без шпиц 120 мм.) и ширина 40 

мм. Еполетата од страна на ракавот е сошиена, а во де-

лот на шпицот се закопчува со пластично копче. Епо-

летата е зајакната со леплива меѓупостава. 

6. Плитките летни чевли се со вообичаен крој со 

врвки и со кожен или гумен ѓон, без украси. Имаат цр-

на боја со потпетици во висина до 3 см. 

 

4. ЛЕТНА УНИФОРМА – ЖЕНИ 

 

Член 15 

Летната униформа на припадниците на затворската 

полиција – жени се состои од: кратка виндјакна, летно 

здолниште, летни панталони, капа, кошула со кратки 

ракави, маица со кратки ракави и плитки летни чевли.  

 

Член 16 

Кратката виндјакна, летните панталони, капата, ко-

шулата со кратки ракави, маицата со кратки ракави и 

плитките летни чевли од летната униформа за припад-

ниците на затворската полиција - жени, се изработени 

од ист материјал и имаат иста боја и изглед како и со-

одветните делови на униформата за припадниците – 

мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден на анатом-

ската конструкција на жената, при што плитките летни 

чевли имаат потпетици до 4,5 см. 

Летното здолниште е изработено од ист материјал 

како летните панталони во иста темно сина боја и со 

ист крој како зимското здолниште. 

 

5. ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА КОИ СЕ СОСТАВЕН 

ДЕЛ НА ЗИМСКАТА И ЛЕТНАТА УНИФОРМА 

 

Член 17 

Со зимската и летната униформа на припадниците 

на затворската полиција – мажи и жени, им припаѓаат 

и следните делови на униформа: широк ремен со тока 

(опасач), тесен ремен за панталони со тока, футрола за 

пиштол, футрола за резервна рамка за муниција, фут-

рола за средства за врзување „лисици“, футрола за ба-

териска ламба, футрола за клучеви и држач за гумена 

палка. 

1. Широкиот ремен со тока (опасач) е изработен 

од говедска бокс кожа со должина од 105 до 130 см. и 

широчина од 4,5 см. и е во црна боја. 

2. Тесниот ремен за панталони со тока е израбо-

тен од галантериска кожа со иста должина како и ши-

рокиот ремен, а е со ширина од 2,5 см. 

3. Футролите за пиштол, резервна рамка за му-

ниција, средства за врзување „лисици“, батериска 

ламба, клучеви и држачот за гумена палка се изра-

ботени од говедска бокс кожа во црна боја. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА 

 

Член 18 

На припадниците на затворската полиција им при-

паѓаат и дополнителни делови на униформата, и тоа: 

зимска бунда, мантил за дожд, работна облека, гумени 

чизми, ранец, шлем, заштитен елек (панцир) и заштит-

на маска. 

1. Зимската бунда е од импрегнирано платно со 

вообичаен крој и поставена со крзно. Бундата е со тем-

но сина боја со должина до половина на потколеницата 

од нозете. 
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2. Мантилот за дожд е од гумирана најлонска ткае-

нина и има ќулавка прилагодена за вадење и ремен од 

истата ткаенина како мантилот. Прилагоден е за при-

копчување на влошка како и зимската виндјакна. Дол-

жината му е до половина од потколеницата од нозете, а 

се закопчува со копчиња. Однадвор во висина на поло-

вината има два коси џебови со вообичаена големина. 

Од околувратникот до средината на градите и преку 

плеќите мантилот е зајакнат со иста ткаенина. На пле-

ќите како и под поработ вшиена е мрежаста ткаенина 

која овозможува испарување на потта. 

3. Работната облека е изработена од материјал со 

кој се прави работничка облека со состав памук / поли-

естер во сооднос 65/35%, во темно сина боја. 

4. Гумените чизми се високи до колена, со црна 

боја и со вообичаена изработка. 

5. Ранецот и шлемот се исто така со стандардна 

изработка и со темно сина боја. 

6. Заштитниот елек (панцир) е со црна боја и из-

работен е согласно современите меѓународни стандар-

ди за овој вид дополнителна опрема на униформата. 

7. Заштитната маска е во маслинесто-зелена боја 

и е против хемиски отрови. 

 

IV. ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА  

ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА 

 

Член 19 

Припадниците на затворската полиција на капата и 

на левиот ракав го носат амблемот на затворската по-

лиција кој може да се изработи со везење, пластифици-

рање или печатење на ткаенина. Амблемот е во форма 

на триаголник со заоблени агли (или форма на штит), 

во горниот дел на амблемот стои натписот „ЗАТВОР-

СКА ПОЛИЦИЈА’’ и во долната половина е грбот на 

Република Македонија. Позадината е во темно сина 

боја, со рамка по рабовите во жолто-златна боја во која 

боја е и испишаниот текст. Амблемот од задната стра-

на има нашиено соодветна лента која се лепи на чичак 

– лентата секаде каде тој треба да биде аплициран на 

униформата (на виндјакните, џемперот, кошулите и ма-

иците со кратки ракави). 

Амблемот на затворската полиција е даден во При-

лог бр.2, кој е составен дел на овој правилник. 

Ознаките за звања се носат на сите делови од уни-

формата што имаат нараменици. За предвидените зва-

ња на затворските полицајци се определуваат следните 

ознаки: 

1.Ознаката за звањето ,,Помлад надзорник” се сос-

тои од еден посребрен ширит од 1-2 см. кој е сошиен 

во хоризонтална линија на растојание од 2 см. од над-

ворешниот раб на нараменицата, а нараменицата е оп-

шиена со посребрен пораб. 

2. Ознаката за звањето ,,Надзорник’’ е иста како за 

звањето ,,Помлад надзорник” со тоа што се додава еден 

посребрен амблем на растојание од 1 см. од посребре-

ниот ширит. 

3. Ознаката за звањето ,,Постар надзорник” е иста 

како за звањето „Надзорник“ со тоа што се додава уш-

те еден посребрен амблем на растојание од 1 см. од 

првиот амблем. 

4. Ознаката за звањето ,,Виш надзорник” е иста ка-

ко за звањето ,,Постар надзорник” со тоа што се додава 

трет посребрен амблем на растојание од 1 см. од втори-

от амблем. 

5. Ознаката за звањето ,,Помлад соработник за 

внатрешно и надворешно обезбедување” се состои од 

еден позлатен ширит од 1-2 см. кој е сошиен во хори-

зонтална линија на растојание од 2 см. од надворешни-

от раб на нараменицата и еден позлатен амблем на 

растојание од 1 см. од ширитот, а нараменицата е оп-

шиена со позлатен пораб. 

6. Ознаката за звањето ,,Соработник за внатрешно и 

надворешно обезбедување” е иста како за звањето 

,,Помлад соработник за внатрешно и надворешно обез-

бедување” со тоа што се додава уште еден позлатен ам-

блем на растојание од 1 см. од првиот амблем. 

7. Ознаката за звањето ,,Виш соработник за внат-

решно и надворешно обезбедување” е иста како за зва-

њето „Соработник за внатрешно и надворешно обезбе-

дување” со тоа што се додава трет позлатен амблем на 

растојание од 1 см. од вториот амблем. 

8. Ознаката за звањето ,,Командир” се состои од два 

позлатени ширити од 1-2 см. кои се сошиени во хори-

зонтална линија на растојание од 1 см. помеѓу себе и на 

растојание од 2 см. од надворешниот раб на нарамени-

цата и еден позлатен амблем на растојание од 1 см. од 

ширитот, а нараменицата е опшиена со позлатен пораб. 

9. Ознаката за звањето ,,Главен командир” е иста 

како за звањето „Командир“ со тоа што се додава уште 

еден позлатен амблем на растојание од 1 см. од првиот 

амблем. 

10. Ознаката за звањето ,,Заменик заповедник” е ис-

та како за звањето ,,Главен командир” со тоа што се 

додава трет позлатен амблем на растојание од 1 см. од 

првиот амблем. 

11. Ознаката за звањето ,,Заповедник” се состои од 

три позлатени ширити од 1-2 см. кои се сошиени во хо-

ризонтална линија на растојание од 2 см. од надвореш-

ниот раб на нараменицата и на 1 см. растојание помеѓу 

себе, а нараменицата е опшиена со позлатен пораб. 

 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 20 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за униформата и оз-

наките на припадниците на Секторот за обезбедување 

во казнено-поправните и воспитно-поправните устано-

ви („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.123/07).        

 

Член 21 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 01-4893/1 Министер за правда, 

12 октомври 2018 година д-р Рената Дескоска, с.р. 

Скопје  
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3467. 

Комисијата за хартии од вредност Република Маке-
донија врз основа на член 13, член 14 и член 15 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник  на 
РМ“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 
23/2016), постапувајќи по барањето на Адвокатското 
друштво Дебарлиев Дамески Ќелешоска од Скопје од 
10.08.2018 година, на седницата одржана на ден 
09.10.2018 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Генерали ЦЕЕ Хол-

динг БВ со седиште во Амстердам, Холандија и регис-
тарски број 34275688 индиректно да стекне 
квалификувано учество во друштвото за управување со 

инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, однос-
но да се стекне со акции со право на глас чиј вкупен 
кумулативен износ надминува 50% од вкупно издаде-
ните акции со право на глас на друштвото. Индирек-
тното стекнување би било преку купување на целиот 
издаден акционерски капитал на Адриатиц Словеница 
Заваровална дружба ДД од Словенија која е сопстве-

ник на 100% од акциите на КД Склади ДОО Љубљана 
кој е пак сопственик на 96,4% од акциите издадени од 
ДУИФ КД Фондови АД Скопје. 

2. Трансакцијата за стекнување на акциите наведе-
ни во точка 1 од ова решение треба да се изврши во рок 
од 90 календарски дена од денот на добивање на сог-
ласноста од Комисијата за стекнување на квалификува-

но учество. 
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 
Број УП 1 08-50 Комисија за хартии од вредност 

9 октомври 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 
3468. 

Врз основа на член 94 и член 106 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 
83/2018), постапувајќи по барањето број УП1 08-51 од 

29.08.2018 година на брокерска куќа Инвестброкер АД 
Скопје, дополнето на ден 14.09.2018 година и 
19.09.2018 година, Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
09.10.2018 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Во Точка 2 од Решението за давање дозволата за 

работа на брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје 
бр.08-2375/4 од 16.11.2006 година, изменето со Реше-
ние бр.УП1 08-46 од 05.03.2010 година, Решение 
бр.УП1 08-216 од 27.11.2012 година и Решение бр.УП1 
08-57 од 28.06.2016 година, се додава нова алинеја која 

гласи:  

 „- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент“. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-51 Комисија за хартии од вредност 

9 октомври 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3469. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 34 став 4 од 

Законот за хартии од вредност (Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 09.10.2018 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА-
ТА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДЕПОЗИТАР И НА 
СРЕДСТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА 
 

Член 1 
Во член 4 став 2 од Правилникот за определување 

на задолжителната структура и начинот на пресметка 
на основната главнина на депозитар и на средствата 
што ја сочинуваат основната главнина (Службен вес-
ник на РМ бр.6/2007) во алинејата (2) по зборовите 
“хартии од вредност” се додаваат зборовите “и удели 
во инвестициските фондови”. 

 
Член 2 

Во член 4 став 2 алинеја (1) од Правилникот бројот 
“20%” се заменува со бројот “10%” и во став 2 алинеја 
(2) од истиот член бројот “25%” се заменува со бројот 
“35%”. 

 
Член 3 

Во член 5 став 1 по алинејата (4) се додава нова 
алинеја (5) која гласи “-удели во инвестициските фон-
дови”.  

Алинеите (5) и (6) стануваат алинеи (6) и (7) соод-
ветно.  

 
Член 4 

Во член 7 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
“Вреднувањето на уделите во инвестициските фон-

дови ќе се врши согласно дневната вредност на удели-
те за секој ден во месецот.” 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4 соодветно. 
 

Член 5 
Во член 8 став 1 зборовите “во рок од 7 (седум) ра-

ботни дена по истекот на претходниот месец” се заме-
нуваат со зборовите “до 15-ти во месецот”. 

 
Член 6 

Во прилогот 1/Формулар СД-1 Ниво на средства на 
депозитар по колоната 5 се додава нова колона 6 која 
гласи: “Удели во инвестициските фондови”. 
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Колоните 6,7,8 и 9 стануваат колони 7,8,9 и 10 со-
одветно. 

Во прилогот 1/Формулар СД-1 Ниво на средства на 
депозитар во делот Упатство за пополнување на фор-
муларот СД-1 по алинејата (5) се додава нова алинеја 
(6) која гласи: 

“- Во колоната 6 се внесува износот на средства 
вложен во удели на инвестициските фондови”. 

Алинеите (6), (7), (8) и (9) стануваат алинеи (7), (8), 
(9) и (10) соодветно. 

 
Член 7 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за определување на задолжителната структура и 
начинот на пресметка на основната главнина на депо-
зитар и на средствата што ја сочинуваат основната 
главнина. 

 
Член 8 

 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Број 03-618/3 Комисија за хартии од вредност 

9 октомври 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

3470. 
Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за усло-

вите, критериумите и начинот на доделување на кате-
горијата спортист - Спортска надеж („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), дирек-
торот на Агенцијата за млади и спорт, објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЛИСТАТА 
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА  

НАДЕЖ 
  
Во Листата на категоризирани спортисти – Спорт-

ска надеж („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 167/18), кај спортистот под реден број  178., 
зборовите: „Владимир Величе Вељановски, 24.10.1999 
година Охрид“ се заменуваат со зборовите: „Марко 
Андон Ложаноски, 25.2.2003 година Струга“. 

Кај спортистот под реден број 345., зборовите: 
„Амир Назми Алији, 29.1.2000 година Тетово“ се заме-
нуваат со зборовите: „Назми Садри Ајрули, 8.1.2003 
година Тетово“. 

Кај спортистот под ред број 433., зборовите: „Анас-
тасија Горки Кондовска, 16.6.2012 година Скопје“ се 
заменуваат со зборовите: „Анастасија Горки Кондов-
ска, 16.6.2002 година Скопје“. 

Кај спортистот под реден број 466., зборовите: 
„Марко Марјанчо Величковски, 21.5.2002 година 
Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Никола Марјанчо 
Величковски,  13.9.2005 година Скопје“. 

Kај спортистот под реден број 473., зборовите: 
„Ивана Борче Трајкова, 22.6.2013 година Скопје“ се за-
менуваат со зборовите: „Ивана Борче Трајкова, 
22.6.2003 година Скопје“. 

По спортистот со реден број ,,491”, се додаваат 
спортистите под редните броеви ,,492, 493, 494, 495  и  
496”: 
,, 
 Име, татково име  и презиме Ден, месец, годи-

на и место на ра-
ѓање 

492. Филип  Марија Арсов 23.11.2002 
година Прилеп 

493. Сара Дамче Цветковска 25.6.2002 година 
Скопје 

494. Тале Боре Стаменковски 15.3.2002 година 
Велес 

495. Стефанија БлажоПетрова 30.8.1999 година 
Неготино 

496. Блаже Тоде Зафиров 20.5.2002 година 
Неготино 

“ 
Бр. 08-1099/3  

10 октомври 2018 година Директор, 
Скопје Дарко Каевски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3471. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, 
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИН-
СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД 
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ 
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРО-
ИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА  

ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за преземање на безбедносни мерки 

при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и 
подготовки од свинско месо, други производи кои сод-
ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи за-
ради заштита од внесување на вирусот на африканска 
свинска чума во Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 216/16,  95/17, 
118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18 и 177/18), 
во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е 
составен дел на ова решение. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-1733/8 Агенција за храна 

10 октомври 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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Прилог 
 

Дел 4 
 
1. Италија  
Следните области во Италија:  
Сите области на Сардинија. 
 
2. Република Чешка  
Регионот Zlin.  
 
3. Романија  
Следните области во Романија: 
- Регионот Satu-Mare; 
- Регионот Giurgiu; 
- Регионот Tulcea; 
- Регионот Costanta; 
- Регионот Bihor; 
- Регионот Galati; 
- Регионот Ialomita; 
- Регионот Calarasi; 
- Регионот Ilfov; 
- Регионот Salaj; 
- Регионот Buzau; 
- Регионот Braila. 
 
4. Унгарија 
Следните области во Унгарија: 
- Регионот Heves; 
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg; 
- Регионот Borsod-Abaúj-Zemplén.  
 
5. Бугарија 
Следните области во Бугарија: 
- Регионот Varna. 
 
6. Белгија 
Следните области во Белгија: 
- Регионот Luxemburg. 

__________ 
3472. 

Врз основа на член 72, став (4) од Законот за без-
бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОН-
ТРОЛИ НА САЛМОНЕЛА И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ  

АЛИМЕНТАРНИ ИНТОКСИКАЦИИ (
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење на офици-
јални контроли на салмонела и други одредени алимен-
тарни интоксикации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/15) во Прилогот 2, Дел Г по ставот 
(4) се додава нов став (5) кој гласи: 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (EУ) бр. 517/2011 од 25 мај 2011 за спроведување на 

Регулативата (ЕЗ) бр.2160/2003 на Европскиот парламент и на 

Советот во врска со  целите на Унијата за намалување  на прева-
ленцата на одредени серотипови на салмонела кај  кокошки не-

силки од видот Gallus gallus и измена на Регулатива (ЕЗ) 

бр.2160/2003 и Регуллатива бр.200/2010 на Европскиот Парла-
мент и на Советот (CELEX број 32011R0517);  

„(5) Шема на земање на мостри во јата на возрасни 
кокошки несилки 

Мостри треба да се земат од сите јата на возрасни 
кокошки несилки од типот Gallus gallus во рамките на 
мерките за превентива, контрола и ерадикација на зоо-
нози и предизвикувачи на зоонози согласно член 8 на 
овој правилник. 

 
5.1. Мониторинг на јата возрасни кокошки несилки 
5.1.1. Зачестеност на земање на мостри 
Мострите треба да се земаат од страна на операто-

рот со храна и од страна на Агенцијата. 
Операторите со храна имаат обврска да земаат и ис-

праќаат мостри од сите јата на возрасни кокошки не-
силки најмалку на секои 15 недели. Првото мострира-
ње се врши кај несилки на старост од 24 + / - 2 недели. 

Земање на мостри од страна на Агенција се врши: 
(а) еднаш годишно, во едно јато од објекти кои од-

гледуваат најмалку 350 единки; 
(б) во јата несилки на старост од 24 +/– 2  недели во 

одгледувалиште каде е утврдено присуство на соодвет-
ните Salmonella серотипови кај претходното јато; 

(в) при секој случај на сомнеж на инфекција со сал-
монела при појава на алиментарно заболување во сог-
ласност со член 74 став (2) од Закон за безбедност на 
храна

(1)
 и член 8 став (1) и став (2) од Правилникот за 

начинот на вршење на официјалните контроли и поста-
пките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на 
зоонози

(2)
 или во било кој случај кога Агенцијата ќе 

оцени дека тоа е потребно користејќи го протоколот за 
земање на мостри пропишани во Прилог Г став (4) точ-
ка 2 од овој правилник; 

(г) во сите други јата несилки во објектот во случај 
на појава и потврдување на Salmonella Enteritidis или 
Salmonella Typhimurium кај едно јато несилки во објек-
тот;  

(д) во случај кога Агенцијата оцени дека тоа е пот-
ребно. 

Земање на мостри од страна на Агенцијата може да 
замени едно земање на мостри од страна на операторот 
со храна.  

 
5.2. Протокол за земање на мостри 
Со цел на правилна примена на протоколот за зема-

њето на мострите, Агенцијата или операторот со храна 
треба да обезбедат примероците да се земаат од страна 
на обучени лица. 

 
5.2.1. Земање на мостри од страна на операторот со 

храна вклучува: 
(а) кај јатата одгледувани во кафез, 2 × 150 грама од 

природно исфрлениот измет треба да биде земен од си-
те траки или скрепери од објектот по вклучување на 
системот за отстранување на ѓубриво; Во случај на ка-
фези без скрепери или траки 2 × 150 грама мешан свеж 
измет треба да се собере од 60 различни места од кути-
ите за измет кои се под кафезите.  

(б) во објекти за слободно одгледување или слобод-
но пуштена живина, се земаат два пара на навлаки за 
обувки за земање брисеви по јато.  

Навлаките за обувки треба да бидат доволно ап-
сорптивни за да ја впијат влагата. Површината на нав-
лаките за обувки треба да биде навлажнета со соодвет-
ни разредувачи. 
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Мострите треба да се земаат додека се оди низ об-
јектот употребувајќи патека, со која ќе се обезбеди си-
те делови од објектот да бидат пропорционално опфа-
тени. Ова ги вклучува местата со постелка и со решет-
ки под услов решетките да се безбедни за стапнување 
врз нив. Сите посебни простории во објектот треба да 
бидат вклучени во земањето на мострите. По завршува-
ње на земањето на мостри навлаките за обувки внима-
телно се отстрануваат од обувките за да не се одвои 
дел од материјалот.  

 
5.2.2. Официјални мостри 
Дополнителен примерок треба да се земе како дода-

ток на мострите наведени во точката 5.2.1 од овој став 
согласно протоколот за мострирање. Агенцијата може 
да одлучи да го зголеми минималниот број на приме-
роци, доколку тоа е условено од дистрибуцијата и го-
лемината на јатото.  

Во случај на мострирање согласно точка 5.1.1. (б), 
(в), (г) и (д) од овој став Агенцијата спроведува допол-
нителни тестирања и/или проверка на докуменација за 
да се потврди дека резултатите од испитувањата за сал-
монела кај птиците не се под влијание од употреба на 
антимикробни средства или други супстанции кои го 
инхибираат растот на бактериите кај јатата. 

Доколку не се утврди присуство на Salmonella 
Enteritidis и Salmonella Typhimurium но се открие при-
суство на антимикробни или ефекти предизвикани од 
инхибитори на раст на бактерии, тоа јато ќе се смета за 
инфицирано јато за целите за намалување на прева-
ленцата на зоонози и предизвикувачи на зоонози. 

Може да се изврши замена на една мостра фецес 
или на еден пар навлаки за обувки за земање на брисе-
ви со 100 грама примерок од прашина собрана од пове-
ќе места од објектот од површини со видливо присус-
тво на прашина. Како алтернатива за собирање на пра-
шина од повеќе места од објектот може да се користи 
еден или повеќе навлажнети парчиња од ткаенина со 
вкупна површина од најмалку 900cm2. Треба да се оси-
гури секој брис да биде добро покриен од двете страни 
со прашина. 

За да се осигури репрезентативно земање на мостри 
може да се зголеми минималниот број на земени мос-
три кај сите случаи поодделно за евалуација на епиде-
миолошките параметри, имено био-сигурносните ус-
лови, дистрибуција или големина на јатото или други 
релевантни услови. 

 
5.3.Испитување на мострите 
5.3.1.Транспорт и подготовка на материјалот 
Примероците без одлагање се праќаат со брза пош-

та или курир до лаборатории наведени во членовите 11 
и 12 од овој правилник. За време на транспортот при-
мероците не треба да бидат изложени на температура 
над 25 °C и на сончева светлина. Доколку примероците 
не се пратат во рок од 24 часа од земањето, тогаш тре-
ба да се чуваат во фрижидер. Во лабораторијата приме-
роците се чуваат во фрижидер до испитувањето кое 
треба да почне во рок од 48 часа по приемот и во рок 
од 96 часа по земањето на мострите.  

Примероците од навлаки за обувки и примероци од 
прашина се анализираат пооделно во случај кога мос-
трите се земени од страна на Агенцијата, но во случај 
кога мострите се земени од страна на операторите со 
храна за анализа може да се спојат заедно во заеднички 
примерок за анализа. 

5.3.1.1. Фекален материјал земен од навлаки за обу-
вки и брисеви  

(а) Двата пара на навлаки за обувки за земање на 
брисеви или брисеви од прашина внимателно се отпа-
куваат за да се избегне испаѓање на прилепениот фека-
лен материјал, се соединуваат во збирна мостра и се 
ставаат во 225 ml буфер пептонска вода (BPW), којa е 
претходно загреана на собна температура, или 225 ml 
на раствор се става директно во контејнерот со двата 
пара на навлаки за обувки за земање на брисеви при 
пристигнувањето во лабораторијата. Навлаките за обу-
вки за земање на брисеви или брисот од прашина треба 
да бидат потопени потполно во BPW за да се добие до-
волна количина на течност околу примерокот за да се 
овозможи миграција на Salmonella подалеку од приме-
рокот, а доколку е потребно повеќе количина на BPW 
може да се додаде. 

(б) Примерокот се меша  до целосно заситување и 
потоа со културата се продолжува според методот ут-
врден во точка 5.3.2. 

 
5.3.1.2. Постапка со останат фекален материјал и 

материјал од прашина 
(a) примероците од фецес ќе бидат соединети и це-

лосно измешани и 25 gr. суб-примерок ќе биде земен за 
култура. 

(б) суб-примерокот од 25 gr. (или 50 ml. на раствор 
кој содржи 25 gr. од почетниот примерок ) ќе се додаде 
на 225 ml BPW која е претходно загреана на собна тем-
пература. 

(в) културата од примерокот треба да се испитува 
со користење на методот на детекција наведен во точка 
5.3.2. 

Доколку за подготовка на фецес за откривање на 
Salmonella постојат МКС МК/ISO стандарди, тогаш тие 
ги заменуваат одредбите за подготовка на примероците 
наведените во точка 5.3.1.1 и оваа точка. 

 
5.3.2. Метод на откривање 
Откривањето на Salmonella треба да се изведе во 

согласност со Амандман 1 пропишан во стандардот 
МК/ISO 6579 “Микробиологија на храна и храна за жи-
вотни – Хоризонтален метод за откривање на 
Salmonella spp. – Амандман 1: Анекс D: Откривање на 
Salmonella spp. во фецес од животни и во примероци од 
околината во примарна фаза на производство” на Ме-
ѓународна организација за стандардизација.  

После инкубацијата на примероците во BPW не 
смее да има протресување и извртување. 

 
5.3.3. Серотипизација 
Најмалку еден изолат од секој позитивен примерок 

земен од страна на Агенцијата треба да се серотипи-
зира, според Kaufmann-White-LeMinor (Кауфман-Вајт-
Ле Минор) шемата. Операторите со храна се должни да 
извршат серотипизација најмалку на серотиповите 
Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium.  

 
5.3.4. Алтернативни методи 
За примероците земени на иницијатива на операто-

рите со храна, може да се применат алтернативни мето-
ди за анализи согласно член 81 од Законот за безбед-
ност на храната

(3)
, наместо методи за подготовка на 

примероци, методите на откривање и серотипизацијата 
наведени во точките 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3 на овој Прилог, 
доколку се серитифицирани во согласност со најновата 
верзија на стандардот EN/ISO 16140. 
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5.3.5. Тестирање на антимикробна отпорност 
Изолатите треба да се тестираат за антимикробна 

отпорност согласно член 2 од Програмата за антимик-
робна отпорност за тековната година.

(4)
 

 
5.3.6 Чување на соеви 
Најмалку едн изолат на Salmonella добиен од еден 

објект во текот на една година при земањето на офици-
јални мостри треба да се чува за можна фаготипизација 
или тестирање на антимикробна отпорност, со користе-
ње на вообичаени методи за земање на култура, што 
треба да обезбедни интегритет на соевите најмалку две 
години од денот на анализата. 

Доколку има потреба Агенцијата може да одлучи 
изолатите од земените примероци од операторите со 
храна, исто така, да се чуваат за понатамошна фаготи-
пизација или тестирање на антимикробна резистенција. 

 
5.4. Резултати и известување 
5.4.1. Заради намалување на превеленца на 

Salmonella, јатото несилки се смета за позитивно до-
колку: 

(a) се утврди присуство на серотипови Salmonella 
од интерес за јавното здравство (различни од вакцинал-
ните соеви) во еден или повеќе примероци земени од 
јатото, дури и ако само релевантниот Salmonella серо-
тип е откриен во примерок од прашина или брис од 
прашина; или 

(б) антимикробни супстанции или инхибитори на 
раст на бактерии се откриени во јато. 

Одредбите од оваа точка не се применуваат во ис-
клучителни случаеви опишани во став (4) точка 2 од 
овој дел (каде што првичниот позитивен резултат на 
Salmonella не е потврден со соодветен протокол за зе-
мање на примероци).  

 
5.4.2 Позитивно јато на несилки треба да се брои 

само еднаш во производствен период без оглед на: 
(а) колку често релевантниот Salmonella серотип е 

потврден во јатото за време на производствениот пе-
риод; или 

(б) без оглед дали мострирањето е извршено од 
операторот со храна или од страна на Агенцијата. 

Во случај кога мострирањето за време на производ-
ствениот период се протега во две календарски години, 
резултатот од секоја година треба да се пријави по-
себно. 

 
5.4.3. Известување 
Известувањето треба да вклучи: 
(a) вкупниот број на јата возрасни несилки кои биле 

тестирани најмалку еднаш за конкретната година; 
(б) резултати од тестирањето, вклучително и:  
(i) вкупен број на јата несилки позитивни на било 

кој серотип на Salmonella;  
(ii) бројот на јата несилки позитивни најмалку еднаш 

на Salmonella Enteritidis и  Salmonella Typhimurium;  
(iii) бројот на позитивни јата несилки за секој серо-

тип на Salmonella или за неопределен серотип на 
Salmonella (изолати кои не се типизираат или не се се-
ротипизираат); 

(в) толкување на резултатите, со особено внимание 
на земените примероци во исклучителните случаеви 
или било кои значајни промени во бројот на тестирани 
јата и/или добиени позитивни наоди. 

Резултатите и сите други дополнителни релевантни 

информации се доставуваат како составен дел од из-

вештајот за трендовите и изворите на зоонози од член 9 

став (1) од Правилникот за начинот на вршење на офи-

цијални контроли и постапките за мониторинг на зоо-

нози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и 

предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на 

мониторинг.
(5)

. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 

согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 02-2230/4 Агенција за храна 

6 август 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

___________________________ 

  
(1)

 Член 74 став (2) од Закон за безбедност на храна 

е усогласен со член со член 8 став (2) од Директивата 

на Комисијата бр. 99/2003 за мерките за откривање и 

контрола на зоонози и други предизвикувачи на зооно-

зи (CELEX број 32003R0099); 
(2)

 Членот 8 став (1) и став (2) од Правилникот за на-

чинот на вршење на официјални контроли и постапки-

те за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоо-

нози кои се редевно предмет на мониторинг е усогла-

сен со член 8 став (2) од Директивата на Комисијата 

бр. 99/2003 за мерките за откривање и контрола на зоо-

нози и други предизвикувачи на зоонози (CELEX број 

32003R0099); 
(3)

 Членот 81 од Законот за безбедност на храната е 

усогласен со членот 11 од Регулатива на Европскиот 

Парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 882/2004 од 29 април 

2004 година за вршење службени контроли со цел да се 

утврди усогласеноста со законодавството за храна и 

храна за животни, како и со прописите за здравјето и 

благосостојбата на животните (CELEX број 

32004R0882); 
(4)

 Член 2 од Програмата за антимикробна отпор-

ност за периодот 2017 – 2021 година е усогласен со 

член 1 став (1) и став (2) од Одлуката (ЕЗ) бр. 652/2013 

од 12 Ноември 2013 година за мониторинг и известува-

ња на антимикробна резистенција на зоонотски и ко-

менсални бактерии (CELEX број 32013D0652); 
(5)

 Членот 9 став (1) од Правилникот за начинот на 

вршење на официјалните контроли и постапките за мо-

ниторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и 

листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се 

редовно предмет на мониторингот е усогласен со член 

9 став (1) од Директивата на Комисијата бр. 99/2003 за 

мерките за откривање и контрола на зоонози и други 

предизвикувачи на зоонози во сите релевантни фази на 

производството, преработката и дистрибуцијата, особе-

но на ниво на примарно производство, вклучително и 

храна за животни, со цел да се намали нивната прева-

ленца и ризикот по јавното здравје, (CELEX број 

32003R0099); 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3473. 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Совет на јавните обвинители на Република Македонија („Служ-

бен весник на РМ“ бр.150/07) на  педесет и првата седницата на Советот одржана на 10.10.2018 година, Сове-

тот донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

I 

Се избира  Меџит Јусуфи  за Заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија. 

 

II 

Оваа одлука влегува на сила на 10.10.2018 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

           Бр. 02-194/4 Совет на јавните обвинители 

10 октомври 2018 година на Република Македонија 

            Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 
 

www.slvesnik.com.mk                                                                                         contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk


 
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 

 
 
Број 190  
	

17 октомври  2018, среда година LXXIV	

www.slvesnik.com.mk  
 

     contact@slvesnik.com.mk 

	

 

Декларации, заеднички позиции и демарши на 
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа 

Република Македонија на покана на ЕУ 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
23.  

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 9.10.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА  (ЗНБП) 
2018/900 НА СОВЕТОТ ОД 25 ЈУНИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА   

2013/184/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ МЈАНМАР/БУРМА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката  (ЗНБП) 2018/900 

на Советот од 25 јуни 2018 година за изменување на Одлуката  2013/184/ЗНБП за рестрик-
тивните мерки против Мјанмар/Бурма.  

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на оружје; 
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Ми-

нистерство за економија, Министерство за надворешни работи, Министерство за тран-
спорт и врски и Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање за над-
лежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Одлуката  (ЗНБП) 2018/900 на Советот од 25 јуни 2018 година за изменување на Одлу-
ката  2013/184/ЗНБП за рестриктивните мерки против Мјанмар/Бурма во оригинал на ан-
глиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа од-
лука.   
 

Член 5 
Рестриктивните мерки против  Мјанмар/Бурма се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 
 
 

 
       Бр.  44-8954/1 

                              Заменик на претседателот 
                                на Владата на Република 

9 октомври 2018 година                                 Македонија, 
            Скопје                                  д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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