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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2057.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – РАДОВИШ

2060.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Билјана Стевчева се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-3959/2
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2058.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ
РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ
ЗАБОЛУВАЊА – ОТЕШЕВО
1. Михило Џолонга се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација
на хронични респираторни неспецифични и алергиски
заболувања - Отешево.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4026/2
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Бр. 22-4280/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – НЕГОТИНО
1. Стојан Петрески се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4281/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2061.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ПРИЛЕП
1. Орде Јонески се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Прилеп.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4282/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2059.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

2062.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ГЕВГЕЛИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КАВАДАРЦИ

1. Вангел Срнаков се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом - Гевгелија.

1. Слободан Пецевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4283/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4286/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2063.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

2066.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ЗДРАВЈЕ“ –
ВАЛАНДОВО

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕМИР ХИСАР

1. Драги Михајлов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом „Здравје“ – Валандово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4284/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2064.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СТРУМИЦА
1. Софче Георгиева се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4285/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2065.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Ромео Матевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Демир Хисар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4287/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2067.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – БИТОЛА
1. Васо Радивоевиќ се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Битола.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4288/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2068.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – РЕСЕН

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРУШЕВО

1. Татјана Гештаковска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен.

1. Мефмедали Ќамилоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крушево.

20 август 2010
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4289/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4292/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2069.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

2072.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕБАР

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ПЕХЧЕВО

1. Суби Војка се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Дебар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Зоран Златковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Пехчево.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4290/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4293/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2070.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ГОСТИВАР
1. Селим Исејни се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Гостивар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4291/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2071.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – БЕРОВО
1. Стојче Атанасов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Берово.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2073.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕЛЧЕВО
1. Драган Христов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Делчево.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4294/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2074.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ПРИМАРИУС Д-Р ЃОРЃИ ГАВРИЛСКИ“– СВЕТИ НИКОЛЕ
1. Дејан Владев се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“–
Свети Николе.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4295/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4298/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2075.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

2078.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРИВА
ПАЛАНКА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕВЧАНИ

1.Методија Станковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Крива Паланка.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4296/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2076.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КУМАНОВО

1. Димче Парталовски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Вевчани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4299/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2079.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ТЕТОВО

1. Ѓоре Костадиновски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Куманово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4297/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2077.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Сафет Јашари се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом –Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4300/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2080.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СТРУГА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ

1. Ирена Несторовска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Струга.

1. Светлана Стојковска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Скопје.

20 август 2010
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4301/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4304/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2081.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

2084.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ШТИП
1. Трајче Манeв се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Штип.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4302/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2082.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КИЧЕВО
1. Арбен Селими се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствен дом – Кичево.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4305/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2085.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ПРОБИШТИП

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КОЧАНИ

1. Емилија Пандева се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом –Пробиштип.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4303/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2083.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Сашко Стефановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Кочани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4306/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2086.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРАТОВО

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ОХРИД

1. Викторија Милошевска – Георгиевска се разрешува
од должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кратово.

1. Мирјана Влаоска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4307/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4310/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2087.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕЛЕС
1. Горданчо Стојчевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Здравствен дом – Велес.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4308/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2088.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2090.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП
1. Миле Желчевски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Прилеп.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4311/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – МАКЕДОНСКИ
БРОД

2091.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Милена Трајаноска Димоска се разрешува од
должноста член на Управниот одбор - претставник на
основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Македонски Брод.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА

Бр. 22-4309/1
20 јули 2010 година
Скопје

1. Никола Горгиев се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2089.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА –
ЖЕЛЕЗАРА - СКОПЈЕ
1. Тања Митева се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Здравствена станица – Железара - Скопје.

Бр. 22-4312/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2092.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
– БИТОЛА
1. Мирјана Младеновска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4313/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2093.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
– КУМАНОВО
1. Ѓорѓи Јакимовски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4314/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2094.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
– ОХРИД

Бр. 110 - Стр. 11

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
– СКОПЈЕ
1. Рејхан Исмани се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4316/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2096.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
– ШТИП
1. Љупчо Караѓозов се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4317/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2097.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
– КОЧАНИ

1. Гоце Сотироски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје – Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Ангела Соколова се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4315/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4318/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2095.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2098.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

Стр. 12 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
–ВЕЛЕС

20 август 2010

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КУМАНОВО

1. Милан Ристов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Центар за јавно здравје –Велес.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Шабан Зендели се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Куманово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4319/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4322/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2099.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
–ТЕТОВО
1. Раде Јовановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Центар за јавно здравје –Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4320/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2100.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2102.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ПРИЛЕП
1. Александар Настовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Прилеп.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4323/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2103.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - ГЕВГЕЛИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КАВАДАРЦИ

1. Коста Франгов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Гевгелија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4321/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2101.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Кире Делов се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Кавадарци.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4324/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2104.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 13

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУМИЦА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ГОСТИВАР

1. Драги Божинов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

1. Адем Османи се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Гостивар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4325/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4328/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2105.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

2108.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КИЧЕВО

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУГА
1. Везир Лога се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Струга .
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4329/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2109.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Сашо Димитриоски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Општа болница – Кичево.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4326/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2106.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ДЕБАР
1. Шуип Марку се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Дебар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4327/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2107.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ОХРИД
1. Крсте Љаткоски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Охрид .
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4330/1
Заменик на претседателот
20 јули 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2110.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

Стр. 14 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ВЕЛЕС
1. Мими Божинова се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Општа болница – Велес .
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4331/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2111.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА
„НЕГОРЦИ“ - ГЕВГЕЛИЈА
1. Тони Димитров се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Психијатриска болница „Негорци“ - Гевгелија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4332/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2112.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА
- ДЕМИР ХИСАР
1. Слаѓана Урдаревиќ се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Психијатриска болница - Демир Хисар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4333/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

20 август 2010

2113.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ. ЕРАЗМО“ - ОХРИД
1. Небојша Баткоски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Специјална болница за трауматологија „Св.
Еразмо“ - Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4334/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2114.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА
- СКОПЈЕ
1. Бекир Муамеди се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Психијатриска болница – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4335/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2115.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“ - СКОПЈЕ
1. Назим Буши се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ – Скопје.

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4336/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2116.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА
„ЈАСЕНОВО“ - ВЕЛЕС
1. Петре Костов се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4337/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2117.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА
- ЛЕШОК

Бр. 110 - Стр. 15

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО
1. Едмонд Беџети се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Клиничка болница – Тетово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4339/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2119.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП
1. Трајче Јовевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Клиничка болница – Штип.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4340/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2120.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

1. Зоран Илиевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА СТРУГА
1. Меџит Имери се разрешува од должноста член на
Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за нефрологија – Струга.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 22-4338/1
20 јули 2010 година
Скопје

Бр. 22-4341/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2118.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2121.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе

Стр. 16 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД
„13 НОЕМВРИ - СКОПЈЕ
1. Сашо Зафировски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември - Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4342/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2122.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА
МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ
1. Елена Пишовска се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4343/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2123.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА
НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Вера Стојановска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република
Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4344/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

20 август 2010

2124.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ
1. Јанко Чибишев се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.
Наум Охридски“- Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4345/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2125.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Никола Ташев се разрешува од должноста член
на Управниот одбор -претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
- Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4346/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2126.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Катерина Костеска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија –
Скопје.

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4347/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2127.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
1. Александар Стојковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија –
Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4348/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2128.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
УВО, НОС И ГРЛО - СКОПЈЕ
1. Митко Андонов се разрешува од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4349/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2129.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 12
јануари 2010 година, донесе

Бр. 110 - Стр. 17

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ТЕТОВО
1. Бесник Таири се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за
социјална работа – Тетово се именува Роберт Атанасовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-4426/1
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2130.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КАВАДАРЦИ
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадaрци се
разрешуваат:
- Ангел Козаринов,
- Митре Митрев.
2. За членови на Управниот одбор – претставник на
основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа – Кавадарци се именуваат:
- Анита Костова,
- Цана Добринова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-4427/1
Заменик на претседателот
12 јануари 2010 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
2131.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРАТОВО
1. Горан Колевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кратово.

Стр. 18 - Бр. 110
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2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за
социјална работа – Кратово се именува Емилија Симоновска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-4428/1
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2132.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА – ГОСТИВАР
1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Меѓуопштински центар за
социјална работа – Гостивар се именува Наташа Саздовска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-4429/1
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2133.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 20
јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар – Скопје се разрешуваат:
- Енвер Јоки,
- Теута Рамадани.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска стоматолошки клинички центар – Скопје се именува Миљазим Арслани.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22-4470/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

20 август 2010

2134.
Врз основа на член 48 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007,150/2007 и
140/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јули 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА
ЖАЛБИ
1. За претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби се именуваат:
а) за претседател:
- Јане Јанкуловски, адвокат од Скопје,
б) за заменик на претседателот:
- Ардит Мемети, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа,
в) за членови:
- Снежана Петковска, раководител на Секторот за
правни работи во Министерството за економија,
- Беким Нухија, асистент на Универзитетот на Југоисточна Европа,
г) за нивни заменици:
- Ристо Сотиров, помошник раководител на сектор
во Генералниот секретаријат на Владата на Република
Македонија,
- Лазар Трајчев, вработен во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија.
2. Со именувањето на претседателот, членовите и
нивните заменици на Комисијата за жалби на досегашните им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-4472/1
28 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2135.
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
4/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008), Министерството за
финансии, на ден 12.08.2010 година, издава
ДОЗВОЛА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ
1. На Друштвото за трговија и услуги ВБИ БУС
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, ул. „Васко Карајанов“ бр.4/1
Скопје, со Единствен матичен број на субјектот
6570143, му се одобрува да врши финансиски лизинг.
2. Оваа дозвола се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 12 – 23782/6
12 август 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2136.
Врз основа на член 40 став 7 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06
и 89/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТ, ЕДНООБРАЗНОСТ И
СТАБИЛНОСТ НА СОРТАТА (DUS-ТЕСТ) КАЈ
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Содржина на правилникот
Со овој правилник се пропишуваат постапките и
методите за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста на нови сорти земјоделски растенија
за заштита на нова сорта.
II. ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ
Член 2
Постапките и методите за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста на нови сорти земјоделски растенија (во понатамошниот текст: DUS-тест),
опфаќаат полски и лабораториски испитувања, кои се
извршуваат според општо важечки методи, а се во согласност со техничките упатства и барањата на Меѓународната Конвенција за заштита на нови сорти (во понатамошниот текст: UPOV-Конвенција).
За извршување на DUS-тестот за нова сорта, Управата може да одреди и изведувачи од странски земји,
потписнички на UPOV-Конвенцијата, односно на организации во кои Република Македонија пристапила во
членство и доколку изведувачот е овластен од соодветната држава за изведувач.
Изборот на странскиот изведувач се врши врз основа на споредбени показатели за сличност на агроеколошките услови како и во Република Македонија.
Меѓусебните обврски помеѓу Управата и изведувачите се уредуваат со меѓусебен договор.
Управата до изведувачот доставува копии од техничкото упатство и пријавата за заштита на нова сорта.
Член 3
Во случај кога Управата за некоја нова сорта не може да одреди изведувач на DUS-тест во Република Македонија или во некоја земја потписничка на UPOV
Конвенцијата, на барање на Управата, пријавувачот
сам или некој друг, со негово овластување, ги организира испитувањата за DUS-тестот.
Доколку, за некоја сорта не постои практично
искуство, ниту техничко упатство во некоја друга земја, Управата изработува упатства за DUS-тест на нова-
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та сорта во склад со општите упатства. Во тој случај
Управата е должна да ја информира UPOV за примената на таквите упатства.
Пред започнувањето на испитувањата, Управата
мора да ги објави техничките упатства и да го овласти
изведувачот.
Член 4
Пријавувачот поднесува пријава за DUS-тест за заштита на нова сорта.
Пријавата се поднесува за секоја сорта посебно на
образец даден во Прилог 1 , кој е составен дел на овој
правилник.
Управата го известува пријавувачот за потребните
количества и квалитет на семето или садниот материјал за DUS-тест, адресата на која се доставува семенскиот или садниот материјал и рокот за доставување.
Пријавувачот е должен да ја обезбеди целокупната
потребна документација, кога испитувањата се вршат
надвор од земјата.
Член 5
Семето или садниот материјал за DUS-тест се доставува нетретирано, со исклучок доколку изведувачот
бара или дозволи негово третирање.
Доколку е извршено третирање, пријавувачот доставува писмена информација.
Член 6
DUS-тестот за испитување на нова сорта во опитно
поле трае најмаку две години, односно две вегетациски
сезони.
Испитувањата можат да се продолжат на три години, доколку е потребно да се потврди различноста на
новата сорта.
Испитувањата се изведуваат на едно опитно поле.
Доколку некое значајно својство не може да се
истакне на одредената локација (опитно поле), сортата
може да биде испитувана и на дополнителна локација
(опитно поле).
Во опитот за DUS-тест се вклучуваат новите сорти
(во понатамошен текст: сорти кандидати) и сорти од
референтната колекција.
Сортите кандидати се споредуваат со сортите од референтната колекција за утврдување на различноста.
Стандардните сорти од референтната колекција се
наведени во техничкото упатство.
Споредбените сорти се избираат врз основа на податоците од пријавата за признавање на нова сорта.
Референтната колекција се состои од:
1. сорти кои се застапени во производството во Република Македонија;
2. други општо познати сорти кои се наоѓаат во
производство во слични почвено-климатски услови;
3. слични сорти кои ги наведува пријавувачот;
4. кај хибридите, сите општо познати родителски
линии;
5. други сорти вклучени во испитувањата, и
6. сорти, како примери од упатството на UPOV.
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Член 7
За новите сорти-кандидати во полските опити,
својствата кои се дефинирани во техничкото упатсво се
основа за утврдување на различноста, еднообразноста
и стабилноста.
Со DUS-тестот се утврдуваат својствата на новата
сорта наведени во техничкото упатство, кои се значајни за утврдување на различноста на новата сорта од
постојните, односно за утврдување на еднообразноста
и стабилноста, не земајќи ја во вид стопанската вредност.
После првата година од испитувањата изведувачот
на опитите поднесува предходен извештај за резултатите од испитувањата за различноста, еднообразноста и
стабилноста и евентуалните проблеми при изведувањето на опитот.
Образецот за предходен извештај е даден во Прилог
2, кој е составен дел на овој правилник.
После завршните испитувања од втората година
или втората вегетација, изведувачот доставува завршен
извештај до Управата, во кој се вклучени резултатите
од двегодишните испитувања за различноста, еднообразноста и стабилноста и опис на новата сорта. Во завршниот извештај изведувачот наведува дали новата
сорта е различна, еднообразна и стабилна.
Образецот за завршниот извештај е даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.
III. НАЧИН НА ИСПИТУВАЊЕ
Член 8
Начинот на DUS-тестирањето на новата растителна
сорта, се базира на визуелно оценување и мерење на
одредените својства на сортата.
Факторите на средината во помала или поголема
мера, можат да влијаат на истакнувањето на генетските
условни квалитетни и квантитетни својства, затоа, по
правило, се утврдуваат само тие својства врз кои надворешните фактори имаат најмало влијание.
Списокот на својства за испитување на една сорта
или група сродни растенија, е даден во техничкото
упатство кое се подготвува врз основа на упатствата на
UPOV.
Во техничките упатства се назначени задолжителните и дополнителните својства. Списокот на дополнителни својства го предлага пријавувачот со писмен
предлог.
Член 9
Мерења и визуелно оценување на својствата, во постапката за DUS-тест за нова сорта се вршат на квантитетните и квалитетните својства.
Член 10
Квалитетните својства се оценуваат врз основа на
нивната состојба и изразеност. Квалитетните својства
се одразуваат поединечно.
Состојбата или степенот на својството, се изразуваат со степен на изразеност. Бројот на степените не е
ограничен.
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Степенот на изразеност на одделните својства се
одредува со споредување со соодветното својство кај
стандардните и слични сорти од референтната колекција.
Квантитетните својства се мерат и тие покажуваат
постојана варијабилност од една до друга крајна граница.
Бројот на степените на изразеност на квантитативните својства е одреден.
Квалитетните својства, по правило, се оценуваат
визуелно-окомерно, а квантитетните со мерење. Доколку мерењето на квантитетните својства, особено сензорските, како мирис и вкус, е подобро да се утврдуваат како квалитетни, на база на оценување.
Степенот на изразеност, како кај квалитетните, така
и кај квантитетните својства се означува со броеви,
согласно техничките упатства на UPOV.
Член 11
Секое својство се оценува одделно. Квантитетните
својства можат да се комбинираат (пр. однос на должината со широчината).
Комбинираните својства се регистрираат на ист начин како и сите останати својства.
Член 12
Две сорти се различни доколку разликата помеѓу
нив е:
- утврдена во најмалку едно опитно поле,
- доколку разликата е јасно забележлива и
- доколку разликата е постојана .
Член 13
Разликата помеѓу две сорти кај вистинските квалитетни својства е видлива, доколку својството се појавува во два различни степена на изразеност на тоа својство.
Кај другите својства, кои може да се оценуваат како
квалитетни, при утврдувањето на различноста, во вид
се зема и можното отстапување помеѓу разликите на
сортите, земајќи ги во предвид и условите на годината
или опитното поле.
Член 14
При утврдувањето на различноста на сортата, кај
мерливите квантитетни својства, разликата се смета дека е забележлива доколку со соодветна статистичка
обработка се констатира ниво на веројатност од 1%.
Член 15
Во случај кога квантитетното својство, кое обично
се одредува со визуелно оценување, претставува единствено својство за различност, се појави двоумење, оценувањето се врши со мерење.
При утврдување на забележлива различност на сортата-кандидат се пристапува кон директна споредба со
стандардната или референтната сорта.
При директната споредба, разликите помеѓу двете
сорти веднаш се регистрираат, додека разликата е сеуште видлива, односно додека може истата да се измери.
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Член 16
Разликата е постојана доколку има едно својство
кое се појавува во двете години на испитување или во
две од три вегетациски сезони.
За потврдување на стабилноста, истата разлика мора да се повтори и во следниот опит, што се утврдува
со директна споредба.
Бројот на појави кај разликата треба да обезбеди
исто ниво на статистичка веројатност, како што би се
добило и со мерење на тоа својство.
Член 17
Доколку кај повеќе одделно оценувани својства,
разликите помеѓу двете сорти се забележителни, тогаш
за утврдување на различноста може да се користи и
комбинација на податоците за тие својства. Во ваков
случај треба да се обезбеди степен на сигурност споредлив со степенот од членовите 14, 15 и 16 од овој
правилник.
Член 18
Сортата треба да е доволно еднообразна, прифајќајќи ги специфичностите кои се последица на нејзиното
размножување.
За да биде сортата еднообразна, варирањата кои ги
покажува сортата во зависност од системот на селекција и појавите на нетипични растенија како последица
на мешање, мутација или друг фактор, треба да бидат
ограничени на ниво за веродостоен опис.
Член 19
Кај сортите кои се размножуваат вегетативно или
кај самооплодните сорти, максимален број на дозволени нетипични растенија, во зависност од големината на
мострата (пробата) е следниов:
Број на растенија во мострата
(пробата)
Помалку или 5
6-35
36-82
83-137

Максимален број
на нетипични растенија
0
1
2
3

Големината на мострата (пробата) за одделни растителни видови е различна, а таа е одредена во техничките упатства за DUS-тест.
Член 20
Кај претежно самооплодните сорти, а кои не се целосно самооплодни, бројот на нетипични растенија од
табелата во член 19 од овој правилник се дуплира.
Член 21
Странооплодните сорти, вклучително и синтетичките сорти, воглавно покажуваат пошироки варирања
внатре во сортата, отколку што е случај кај самооплодните сорти и понекогаш е многу тешко да се разликуваат нетипичните растенија. Затоа, не е можно да се дефинира фиксна толеранција, па притоа се користи
ограничување на релативна толеранција во споредба со
веќе познатите стандардни сорти.
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Кај својствата кои можат да се измерат, сортата се
смета дека е нееднообразна доколку варирањата ја преминуваат просечната варијабилност на тие својства во
споредба со стандардната и референтните сорти за повеќе од 1,6 пати.
Споредувањето на оценетите својства се врши на
ист начин како и кај својствата кои што можат да се измерат.
Бројот на растенија кои на изглед се различни од
другите растенија кај истата сорта, не смеат да го надминат нивото на веројатност од 5%, од бројот на такви
растенија кај стандардните или референтните сорти.
Член 22
Дволиниските хибриди се сметаат како самооплодни сорти опфатени во член 20 од овој правилник.
Другите категории на хибриди се анализираат според видот на растението и методот на вкрстосување
(хибридизација-селекција).
Дозволените отстапувања за одделните видови хибриди е во склад со видот на растението и методите за
вкрстосување, кои се објавени во техничките упатства
за DUS-тест.

Член 23
Стабилноста на сортата се утврдува на начин со кој
внимателно се следи оддржувањето на сортата во следните години на испитување во споредба со примерокот
кој се наоѓа на чување во Управата (ген банката).
Стабилноста на сортата се утврдува со помала сигурност отколку различноста и еднообразноста.
Воглавно, кога испитуваниот примерок покаже еднообразност, сортата може да се смета и за стабилна.
Доколку е потребно, стабилноста може да се утврди
и со споредбена сеидба на новиот примерок и примерокот кој се наоѓа на чување во Управата, со цел да се потврди дали едниот и другиот примерок покажуваат
исти својства.
Член 24
Техничките упатства се базираат на општо важечките меѓународно признати технички упатства за DUSтест на UPOV.
До објавувањето на техничките упатства за DUSтест од страна на Управата се применуваат општо важечките и меѓународно признати технички упатства за
DUS-тест на UPOV.
Член 25
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 18-190/5
23 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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2137.
Врз основа на член 49 став (1) и (4) од Законот за
Ветеринарно Здраство („Службен весник на Република
Македонија” бр. 113/2007), Mинистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРИЈАВУВАЊЕ
НА БОЛЕСТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРИЈАВУВААТ И ЛИСТА НА БОЛЕСТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СЕ ПРИЈАВУВААТ(*)
Член 1
Предмет
(1) Со овој правилник се пропишува начинот и постапката на:
- пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат наведени во Листата на болести кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник,
- повлекувањето на забраните во случај на жариште
на некоја од болестите од Листата на болестите кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1, и
- Листата на болести кои задолжително се пријавуваат.
(2) Одредбите на овој правилник се приенуваат без
оглед на посебните прописис за доставување на информации во однос на координација на ерадикација и профилакса на болести кај животните.
Член 2
Дефиниции
(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно
здравство се применуваат и во овој правилник.
(2) Одредени изрази употребени во овој правилник
го имаат следното значење:
1. „Случај” е официјална потврда на било која болест наведена во Листата на болести од Прилог 1 на
овој правилник, кај било кое животно или труп;
2. „Случај на класична чума кај свињите” или
„свиња заразена со класична чума кај свињите” е
секоја свиња или труп од свиња кај кои:
- се официјално потврдени клинички симптоми или
пост-мортем промени на класична чума кај свињите,
или
- официјално е потврдено присуство на болест според резултатите од лабараториското испитување спроведено според дијагностичкиот прирачник.
3. „Дива свиња” е свиња која не е чувана или одгледувана во одгледувалиште;
4. „Примарно жариште” е жариште кое не е епизоотиолошки поврзано со претходно жариште во иста
епизоотиолошка единица согласно Правилникот за услови за ставање во промет на живи животни *1 или е
прво жариште во различна епизоотиолошка единица;
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5. „Примарен случај на класична чума кај
свињите кај диви свињи” е случај на појава на
класична чума кај свињите кај диви свињи кој се
појавува во област во која не се спроведуваат мерки
согласно Програмата за сузбивање и искоренување на
класична чума кај свињите*2;
6. „Свиња сомнителна на инфекција со вирус од
класична чума кај свињите” е секоја свиња или труп
со изразени клинички симптоми или пост-мортални
промени како и со реакција на лабараториски тестови
спроведени според дијагностичкиот прирачник кои
укажуваат на можно присуство на класична чума кај
свињите.
Член 3
Пријавување на болести кои задолжително
се пријавуваат
Болестите утврдени во Листата на болести дадени
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, се
пријавуваат до Светската организација за здраствена
заштита на животните (во понатамошниот текст ОИЕ)
и Комисијата на Европската унија.
Член 4
Пријавување на болести кои задолжително
се пријавуваат до ОИЕ
(1) Управата за ветеринарство треба во рок од 24
часа од појава на болеста да го пријави до ОИЕ секој
случај на болест која задолжително се пријавува, а која
е наведена во делот В од Листата на болести кои задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 на овој
правилник.
(2) Пријавата на болест која задолжително се пријавува од став (1) на овој член содржи информации кои
ги бара ОИЕ и се доставува по пат на електронска пошта и телекс.
Член 5
Пријавување на болести кои задолжително
се пријавуваат до Комисијата на Европската унија
(1) Управата за ветеринарство треба во рок од 24
часа од појавата на болеста да ја извести Комисијата
на Европската унија за:
(а) потврдено примарно жариште на било која од
болест наведена во делот А од Листата на болести кои
задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 на
овој правилник.
(б) повлекување на забраните, по ерадикацијата на
последното жариште, во однос на појавата на било која
болест наведена во делот А од Листата на болести кои
задолжително се пријавуваат дадена во Прилог 1 на
овој правилник.
(2) Пријавата на болест која задолжитално се пријавува од став (1) на овој член треба да ги содржи информациите дадени во Прилог 2 дел А кој е соствен дел од
овој правилник и се доставува по телекс.
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(3) Во случај на класична чума кај свињите покрај
информациите од став (2) на овој член се доставуваат и
дополнителни информации дадени во Прилог 2 дел Б
став (1) од овој правилник*3.
(4) Во случај на болести кај аквакултурата наведени во Прилог 1 дел Б од овој правилник, покрај информациите од став (2) на овој член се доставуваат и дополнителни информации наведени во Прилог 1 дел В
од од овој правилник.
Член 6
Посебни одредби за пријавување на класична
чума кај свињите
(1) Пријавувањето на присуство или сомнеж на
присуство на класична чума кај свињите е задолжително при што појавата на болеста веднаш треба да се
пријави на Управата за ветеринарство.
(2) Во случај на појава на присуство на класична
чума кај свињите Управата за ветеринарство по потврдата на присуство на класична чума кај свињите треба
да:
(а) пријави присуство на болест и достави информации до Комисијата на Европската унија и останатите
засегнати земји согласно Прилог 2 дел Б став (2) од
овој правилник за:
- жаришта на класична чума кај свињите потврдени
во одгледувалишта,
- потврдени случаи на класична чума кај свињите
во кланици или транспортни средства,
- потврдени примарни случаи на класична чума кај
свињите кај диви свињи, и
- резултатите од спроведените епизоотиолошки
истражувања спроведени согласно Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите
*4
;и
(б) достави епизоотиолошки извештаи до Комисијата на Европската унија за потврдени случаи на заболување кај диви свињи на подрачја заразени со класична
чума кај свињите, согласно Програмата за сузбивање и
искоренување на класична чума кај свињите*5.
Член 7
Посебни одредби при пријавување на болести кај
аквакултурата
(1) Управата за ветеринарство ја известува Комисијата на Европската унија во рок од 24 часа од појава на
болеста во случај на потврдување на:
(а) егзотична болест кај аквакултура согласно критериумите дадени во Прилог 3 кој е составен дел од
овој правилник; и
(б) неегзотична болест кај аквакултура согласно
критериумите дадени во Прилог 3 од овој правилник,
кога зоната или комплексот се прогласени за слободни
од таа болест.
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Член 8
Пријавување на секундарни жаришта
(1) Без оглед на информациите доставени во врска
со ерадикацијата и/или профилаксата на болестите од
член 1 став (2), Управата за ветеринсрство ја известува
Комисијата на Европската унија, најдоцна на првиот
работен ден од секоја недела, за секундарните жаришта
на кои било заболувања потврдени на нејзината територија, кои се наведени во Листата на болести кои задолжително се пријавуваат - Дел А.
(2) Известувањето од став (1) на овој член се однесува за цела недела која завршува во недела на полноќ.
(3) Известувањата од став (1) на овој член ги вклучува информациите дадени во Прилог 2 од овој правилник кои се доставуваат по телекс.
Член 9
Одложена примена
Одредбите на членовите 5, 6, 7 и 8 од овој правилник ќе се применуваат по пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.
Член 10
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 11-1351/2
28 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

____________________________________________
(*) Сo oвoј правилник се врши усoгласување со Директивата
на Сoветoт 82/894/ЕЕЗ oд 21 декември 1982 за пријавување на болести во заедницата, број 31982L0894; Директива на совет
2001/89/EЗ од 23 октомври 2001за мерките на Заедницата за контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089; Директива на
совет 2006/88/EЗ од 24 октомври 2006 за услови на задравствена
заштита на животни од аквакултури нивни производи, и за превенција и контрола на одредени болести кај водни животни, број
32006L0088.
*1

Правилникот за услови за ставање во промет на живи животни
е предмет на усогласување со член 2 од Директивата на совет
64/432/ЕЕЗ од 26 јуни 1964 за здравствени проблеми кај животните кои влијаат во трговијата со говеда и свињи, број 31964L0432.
*2
Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај
свињите е предмет на усогласување со член 15 и 16 од Директива
на совет 2001/89/EЗ од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089.
*3
Со член 5 став (3) е усогласен со Директива на совет 2001/89/EЗ
од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за контрола на
Класична свињска чума, број 32001L0089
*4
Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај
свињите е предмет на усогласување со член 8 од Директива на совет 2001/89/EЗ од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за
контрола на Класична свињска чума, број 32001L0089
*5
Програмата за сузбивање и искоренување на класична чума кај
свињите е предмет на усогласување со член 16 став (3) (а) и став
(4) од Директива на совет 2001/89/EЗ од 23 октомври 2001 за мерките на заедницата за контрола на Класична свињска чума, број
32001L0089
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2138.
Врз основа на член 14 став (2), член 17 став (6) и
член 18 став (8) од Законот за заштита и благосостојба
на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА
НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЖИВОТНИ (∗)
Член 1
Предмет на уредување
Со овој правилник се пропишуваат условите во поглед на грижата и сместувањето на животните наменети
за експериментални цели, формата и содржината на регистарот и начинот на постапката на регистрацијата,
техничките услови, начинот на водење евиденција и
начинот на вршење на надзор на институциите за одгледување или снабдување со екпериментални животни
како и формата и содржината на регистерот, начинот
на регистрација, техничките услови, начинот на водење
евиденција и начинот на вршење на надзор на институциите корисници.
Член 2
Функционалност
(1) Конструкцијата на објектите каде се сместуваат
експерименталните животни треба да е таква да обезбедува средина соодветна за видот што се држи. Објектите треба да бидат дизајнирани така да оневозможат
пристап на неовластени лица. Доколку објектите каде
се држат експерименталните животни се дел од поголем комплекс на објекти, треба да бидат така поставени и организирани да спречат неовластено влегување и
движење.
(2) Во објектите каде се држат животните треба да
има воспоставени процедури и упатства за оддржување
и функционирање на опремата кои јасно ќе бидат
истакнати со цел да се превенира настанувањето на дефекти на опремата.
Член 3
Простории за држење на животните
(1) За да се задоволат основните хигиенски стандарди во просториите и истите да се задржат на задоволително ниво треба да се обезбеди нивно правилно и ефикасно чистење. Таванот и ѕидовите треба да бидат отпорни на оштетувања и тие треба да се изградени од
површина која е мазна, непропустлива и лесна за чистење и дезинфекција. Посебно внимание треба да се
посвети на спојките на вратите, каналите, цевките и
каблите. Вратите и прозорците доколку ги има, треба
да се така конструирани, да спречуваат влез на други
животни. Доколку е можно, може да се вгради прозорец за набљудување во вратите од просториите каде се
држат животните. Подот треба да биде мазен, непропустлив и површината да не е лизгава и да е лесна за
чистење и дезинфекција, а да биде доволно цврста за
да може да ја издржи тежината на сталажите и другата
тешка опрема, без да се оштети. Одводите, треба да бидат покриени со соодветна бариера за да се оневозможи влез и излез на животните.
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Директива на
советот 86/609/ЕЗ од 24 Ноември 1986 година за за приближување на законите, регулативите и административните одредби на
земјите-членки кои се однесуваат на заштита на животните кои се
користат за експериментални и други научни цели
31986L0609
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(2) Просториите каде што животните можат да се
движат слободно треба да имаат ѕидови и подови чија
површина е изградена од материјал кој е отпорен на
абење и оштетување. Материјалот не треба да биде
штетен по здравјето на животните и да е таков да превенира повреди кај животните. Во просториите каде
животните се движат слободно треба да има соодветни
одводи. Треба да се обезбеди дополнителна заштита на
опремата или приборот за да не дојде до оштетување
на истата или да не се повредат животните. Таму каде
што има испусти за животните треба да се превземат
мерки за да се оневозможи пристап на неовластени
луѓе или други животни.
(3) Просториите кои се наменети за држење на
фармски животни (говеда, овци, кози, свињи, коњи,
живина и сл.) треба да ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветринарното здравство.
(4) Просториите каде се држат глодари може да се
користат за држење на други видови експериментални
животни. Некомпатибилни видови животни не треба да
се држат заедно.
(5) Доколку за тоа има потреба во просториите за
држење животни може да се држи опрема за вршење на
помали експерименти.
Член 4
Лаборатории и останати општи и посебни
простории за експерименти
(1) Во институциите за одгледување и снабдување
со експериментални животни треба да се обезбеди соодветна опрема и простории за подготовка на пратките
со животни.
(2) Институциите за одгледување и снабдување со
експериментални животни и институциите корисници
треба да поседуваат лабораториски услови за спроведување на едноставни дијагностички тестови, пост
мортем испитувања, и/или собирање на примероци кои
треба да се испратат на понатамошни лабораториски
испитувања.
(3) При приемот на нови животни треба да се обезбедат услови истите да се сместат во карантинска просторија, така да новите животни не ги изложуваат на
ризик животните кои се веќе присутни во објектот. Во
случај кога експериментот или опсервацијата не е пожелно да се изведуваат во просториите каде се чуваат
животните треба да се обезбедат соодветни простории
за експерименти со општа или посебна намена.
(4) За болни или повредени животни треба да се
обезбеди соодветно сместување и истите да се чуваат
одвоено од другите животни.
(5) Доколку експериментите со животни налагаат
потреба од хируршки интервенции, во институциите
треба да има една или повеќе посебни операциони сали
кои се соодветно опремени за изведување на хируршки
експерименти под асептични услови како и простории
за пост-оперативна нега на животните.
Член 5
Други простории
(1) Магацинските простории за складирање на храна треба да бидат ладни, суви и заштитени од штетници и инсекти. Просториите за чување на простирката,
треба да бидат суви и заштитени од штетници и инсекти. Другите материјали, кои може лесно да се контаминираат или да претставуваат опасност, треба да се
чуваат одвоено.
(2) Институциите треба да имаат и магацински простории за чување на чисти кафези, инструменти и друга опрема.
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(3) Просториите за чистење и перење треба да бидат доволно големи за да може во нив да се смести неопходната опрема за деконтаминација и чистење. Процесот на чистење треба да биде така организиран за да
се спречи контаминацијата на новата и чиста опрема.
Ѕидовите и подот треба да бидат прекриени со материјал кој може лесно да се чисти и дезинфицира. Вентилацискиот систем треба да има голем капацитет за да
може да го отстрани вишокот топлина и влажност.
(4) Треба да се обезбедат услови за хигиенско сместување и отстранување на лешевите и животинскиот
отпад. Доколку не е возможно или нема услови да се
изврши спалување на лице место, треба да се направат
соодветни мерки за нештетно отстранување на таквиот
материјал во согласност со прописите од областа на
ветеринарното здравство. Треба да се внимава кога е во
прашање високо токсичен или радиоактивен отпад и за
таа цел да се превземат посебни мерки на претпазливост.
(5) Конструкцијата и градбата на просторот за манипулација треба да е во согласност со стандардите на
просториите за држење на експериментални животни.
Ходниците треба да бидат доволно широки за да овозможи лесен проток на подвижната опрема.
Член 6
Вентилација
(1) Просториите за држење на експерименталните
животни треба да имаат адекватен вентилациски систем кој треба да ги задоволува потребите на видот на
животни кои се таму сместени. Целта на системот за
вентилација е да обезбеди свеж воздух и да го отстранува непријатниот мирис, штетните гасови, прашината
и инфективните агенси од било која природа. Исто така
вентилацискиот систем треба да обезбедува ефикасно
отстранување на вишокот топлина и влага.
(2) Воздухот во просторијата треба да се обновува
во чести интервали. Вентилациониот интервал нормално треба да биде од 15 – 20 промени на воздухот во
час. Во оние случаи каде што густината на населеноста
е мала, може да биде 8 – 10 промени на воздухот во
час, или пак механичка вентилација воопшто да не е
потребна. По потреба може да се врши почеста промена на воздухот во просториите. Рециркулација на непрочистен воздух треба да се избегнува. Неодржувањето на хигиената на задоволително ниво не треба да се
компензира со користење на ефикасни системи за вентилација.
(3) Вентилациониот систем треба да биде така конструиран за да не создава штетен провев.
(4) Пушењето во просториите каде се држат животните треба да е забрането.
Член 7
Температура
(1) Температурниот режим во просториите треба да
биде во согласност со вредностите наведени во табелата 1 од Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Овие вредности важат за возрасни и здрави животни.
За новородените и младите животни треба да се обезбеди повисока температура од наведената. Температурата во просториите треба да биде регулирана согласно можните промени на терморегулацијата на животните која може да настане како резултат на посебни
физиолошки состојби или како резултат на ефектите од
самиот експеримент.
(2) Во зависност од климатските услови, вентилацискиот систем треба да е таков да може да го загрева
или лади воздухот во просториите.
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(3) Во институциите корисници кои вршат експерименти со животни, во просториите за држење треба да
има прецизна контрола на температурата, бидејќи амбиенталната температура е физички фактор кој има
многу важен ефект врз метаболизмот на животните.
Член 8
Влага
Екстремните варијации на релативната влажност
(РВ) имаат негативен ефект врз здравјето и благосостојбата на животните. Нивото на релативната влажност (РВ) во просториите за држење треба да биде соодветно на видот на животни кои се држат и да се одржува со вредност која не е под 49.5% РВ и над 60.5%.
Вредностите под 40% и над 70% на РВ, во траење од
подолг временски период, треба да се избегнуваат.
Член 9
Осветлување
Во просториите, треба да се обезбеди контролирано
осветлување за да се задоволат биолошките критериуми на животните и условите за работа. Интензитетот на
светлината како и циклусот на светлина и темнина
треба да биде контролиран. При држење на албино животни треба да се има во предвид нивната осетливост
на светлина.
Член 10
Бучава
Заради избегнување на вознемиреност кај животните која е предизвикана од бучава, просториите за држење и просториите за изведување на експерименти треба да бидат изолирани од извори на бучава со силна и
висока фрекфенција за да не се доведе до значајни промени во функцијата на органите на животните.
Член 11
Алармни системи
(1) Во објектите каде што се сместуваат голем број
на животни треба да има инсталирано соодветни уреди
за алармирање од пожари и од неовластено влегување.
(2) Во објектите треба да се инсталираат соодветни
уреди за мониторинг на греењето и вентилацијата за да
му овозможи на персоналот да ја следи работата во целост, бидејќи техничката неисправност или дефектот
на системот за вентилација може да претставува опасност по животните и да предизвика смрт од задушување или прегрејување.
(3) Во случај на дефект или прекин на снабдувањето со електрична енергија, во институциите треба да
има и генератор за струја кој ќе обезбеди доволно електрична енергија за осветлувањето во просториите и
основите електрични системи кои се битни за заштита
и благосостојба на животните .
(4) Инструкциите и процедурите во случај на итни
мерки треба да бидат видливо истакнати.
(5) Базените со риба треба треба да имаат инсталирано алармен систем кој ќе предупреди во случај на дефект во снабдувањето со вода.
(6) Работата на алармниот систем не треба да предизвикува вознемиреност кај животните.
Член 12
Здравствена состојба
(1) Одговорното лице во институцијата треба обезбеди редовен преглед на животните во поглед на нивната здравствена состојба, нега и сместување од страна
на доктор по ветеринарна медицина и други квалификувани лица.
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(2) Согласно направената проценка на ризик во поглед на здравствениот статус и хигиената на персоналот, одговорното лице треба да превземе соодветни
мерки за заштита на животните.

жани согласно прописите од областа на ветеринарното
здравство. Доколку не е можна соодветна деконтаминација,транспортните боксови треба веднаш да се уништат.

Член 13
Заловување

Член16
Карантин, изолација и аклиматизација

Во случај на вршење експерименти со диви животни истите треба да се заловат со употреба на хумани
методи и од страна на искусни лица кои имаат претходно познавање за навиките и живеалиштата на животните кои треба да се заловат. Доколку се користи
анестетик или друг вид на лек кој се користи при заловувањето, лекот треба да го аплицира доктор по ветеринарна медицина или друго компетентно лице. За секое животно кое има сериозни повреди треба што побрзо да се обезбеди соодветен третман од страна на доктор по ветеринарна медицина. Доколку животното, по
добиеното мислење од доктор по ветеринарна медицина, би живеело со страдање или болка, треба да биде
убиено веднаш со хуман метод. Во отсуство на доктор
по ветеринарна медицина, секое животно кое сериозно
е повредено, треба веднаш да се убие со хуман метод.

(1) Заради здравствена заштита на другите животни
кои се држат во институцијата и на луѓето од зоонози
како и заради одржување добра научна пракса, по пристигнувањето сите животни треба да се сместат во карантин.
(2) При увоз на животни треба да се применуваат
мерките за карантин согласно прописите од областа на
ветеринарното здравство.
(3) Во случај на набавка на животни во рамките на
територија на Република Македонија, должината на карантинот на животните треба да биде определена од
страна на доктор по ветеринарна медицина или друго
компетентно лице во согласност со параметрите наведени во табела 2 од Прилог 1 од овој правилник. Во
случај на сомнеж на одредени заразни болести, на пример Беснило, треба да се почитуваат прописите од областа на ветеринарното законодавство.
(4) Животните може да бидат користени за експерименти за време на престојот во карантин доколку тие
се аклиматизирани на новата средина и не претставуваат опасност за другите животни и луѓето.
(5) Карантинските простории треба да бидат одвоени од другите простории на начин да овозможат ефикасна изолација на животните кои покажуваат знаци
или се сомнителни на некое заболување кое може да
претставува опасност за човекот или другите животни.
(6) При секоја набавка на животни, без оглед на
периодот на карантин, треба да се овозможи одреден
период на аклиматизација пред истите да бидат употребени во некој експеримент. Должината на периодот за
аклиматизација ја одредува квалификувано лице, кое
го зема предвид стресот настанат од времетраењето на
превозот и возраста на животните.

Член 14
Пакување и транспортни услови
(1) Испраќачот треба да обезбеди животните кои се
транспортираат да се во добра здравствена состојба и
кондиција за да се избегнат лошите последици од стресот. Животните кои не се во добра здравствена состојба или се во лоша кондиција не треба да се транспортираат освен во случај кога истите се транспортираат
заради терапевтски или дијагностички причини. Посебна грижа треба да се посвети за женските животни во
напредна фаза на гравидитет. Не треба да се транспортираат женските животни кои се очекува да се породат
за време на транспортот или оние кои се породиле во
претходните четириесет и осум часа заедно со подмладокот.
(2) Испраќачот треба да ги превземе сите неопходни мерки на претпазливост во однос на соодветна вентилација, екстремна температура, недостаток од храна
и вода, подолги задржувања и слично за време на
транспортот.
(3) Лицето одговорно за прием на животните треба
да биде информирано за деталите околу транспортот и
околу потребната документација на животните за да
обезбеди брзо прифаќање на местото на пристигнување.
(4) Во поглед на транспортот на животните соодветно се применуваат прописите од областа на ветеринарното здравство кои се однесуваат на транспортот на
животни.
Член 15
Прием и отпакување
Пратките од животни треба да се примат и отпакуваат без непотребно задржување. По прегледот, животните треба да се преместат во чисти кафези или боксови каде што веднаш треба да им се обезбеди пристап
до храна и вода. Животните кои се болни или не се во
добра кондиција треба да се држат одвоено од другите
животни и треба да бидат под зачестена опсервација.
Животните треба да се прегледаат од страна на доктор
по ветеринарна медицина или друго квалификувано
лице што е можно поскоро, при што доколку се оцени
за потребно веднаш да се третираат. Животните кои неможат да се опорават и кои очигледно страдаат треба
веднаш да се убијат на хуман начин. Сите животни при
пристигнување треба да бидат регистрирани и обеле-

Член 17
Држење во кафези
(1) При држење на животните во кафези или во затворени простории треба да бидат исполнети следните
услови:
- Во институциите за одгледување и снабдување со
експериментални животни и институциите корисници
во биомедицинската област просторот во кој се држат
животните треба да ги исполнуваат стандардите
пропишани во табелите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11, 12 и 13
од Прилог 1 од овој правилник, и графиконите 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 7 од Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, а за густината на населеност во графиконите 8,
9, 10, 11 и 12 од Прилог 2 од овој правилник и
- За фармски животни и слични големи животни
просторот во кој се држат животните треба да ги исполнува најмалку стандардите согласно прописите од
областа на ветеринарното здравство.
(2) Кафезите и боксовите треба да се изградени од
материјал кој не е штетен по здравјето на животните.
Нивната конструкција треба да превенира настанување
на повреди и доколку има можност треба да бидат
направени од отпорен материјал, кој е прилагоден за
лесно чистење и деконтаминација. Градбата на кафезите и подот на боксовите, во зависност од видот и возраста на животното треба да биде конструиран за лесно
исфрлањето на екскретите.
(3) Боксовите треба да се дизајнирани да ја задоволуваат благосостојбата на согласно видовите на животни кои се држат притоа водејќи сметка и за етолошки
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потреби (на пример, потребата да се искачуваат, скријат или повремено да се засолнат) и да имаат одреден
степен на слобода во контактот со другите животни.
Член 18
Исхрана
(1) При изборот, производството и приготвувањето
на храната за животните, треба да се избегне хемиска,
физичка и микробиолошка контаминација. Храната за
животни треба да биде добро спакувана во соодветна
амбалажа и да биде соодветно обележен датумот на
производство и рокот на траење. Пакувањето, транспортот и складирањето на храната треба да бидат такви
за да се спречи нејзина контаминација, расипување или
уништување.
(2) Просториите за складирање на храната треба да
се разладени, темни, суви и заштитени од штетници и
инсекти. Брзо расипливата храна како што е зеленчукот, овошјето, месото, рибата и сл. треба да бидат складирани во разладени простории, ладилници или замрзнувачи.
(3) Сите млинови за храна, корита или друга опрема
која се користи во исхраната треба соодветно да се
чистат и стерилизираат.
(4) Доколку се користи влажна храна или храната
лесно се контаминира со вода, урина и сл. потребно е
секојдневно чистење на просториите.
(5) Хранењето на животните треба да биде соодветно на видот и треба да ги задоволи физиолошките потреби на животното. На секое животно поединечно
треба да му се овозможи пристап до храната.
Член 19
Вода
(1) Сите животни треба да имаат пристап до чиста
вода за пиење. Треба да се превземат соодветни мерки
за избегнување на контаминација на водата. За напојување на животните треба да се користат шишиња или
автоматски систем за напојување.
(2) Вода како дел од течната храна може да му се
даде на животното и за време на транспортот.
(3) Шишињата најчесто треба да се користат кај малите животни како што се глодари и зајаци. Шишињата
кои се користат треба да бидат направени од проѕирен
материјал за да може да се набљудува содржината.
Грлото на шишето треба да биде широко заради полесно и поефикасно чистење, а доколку се користи пластичен материјал тој не треба да протекува. Капаците,
вентилите и цевките треба да може лесно да се чистат
и стелиризираат. Шишињата и другите додатоци треба
редовно да се расклопуваат и редовно да се чистат и
стерилизираат. Препорачливо е употребените шишињата да се заменат со чисти и стерилизирани шишиња
отколку истите да се дополнуваат со вода.
(4) Автоматскиот систем за напојување на животните треба редовно да се проверува, сервисира, да се
празни и испира за да се избегне ширење на инфекции.
Доколку се користат цврсти подови во кафезите, треба
да се избегнува нивно поплавување. Водата треба редовно да се испитува бактериолошки.
(5) Кога хлорираноста на водата од јавната водоводна мрежа не е доволна за да се спречи раст на некои микроорганизми како на пример патогените микроорганизми од родот Pseudomonas нивото на хлорот
во водата треба да се зголеми или водата да се ацидифира за да се постигне посакуваниот ефект.
(6) Водата која се користи кај рибите, амфибиите и
рептилите треба внимателно да се адаптира соодветно
на толеранцијата кон киселост, хлор и други хемиски
агенси.
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Член 20
Простирка
Простирката треба да е сува, апсорбирачка, непрашлива, нетоксична и слободна од инфективни агенси или паразити или било каков сличен вид на контаминенти. Доколку како простирка се користат струготини од дрво, истите не треба да потекнуваат од дрво
кое е хемиски третирано.
Член 21
Вежбање и одгледување
(1) На животните треба да им се обезбеди можност
за вежбање.
(2) Заради обезбедување соодветни резултати од
експериментот кој се изведува кои зависат и од односот помеѓу човекот и животното, истиот треба да се
развива преку чести контакти и привикнување на присуството и активностите на човекот. Ова посебно се
однесува на дивите животни. Персоналот треба соодветно и грижливо да се однесува спрема животните.
Животните треба да имаат чест визуелен контакт со човекот за да може да се привикнат на неговото присуство.
Член 22
Чистење
(1) Заради обезбедување на високи стандарди во
институциите во поглед на менувањето на простирката
и чистењето, во просториите каде се држат животните
треба да има јасни инструкции за одржување на хигиената.
(2) Соодветни рутински постапки треба да се применуваат при чистењето, миењето, деконтаминацијата
и доколку е потребно стерилизацијата на кафезите, шишињата и другата опрема. Високо ниво на чистота и
ред треба да се оддржува во просториите каде животните се држат, како и во останатите простории на институците.
(3) Доколку животните се држат на отворено, треба
да се обезбеди редовно чистење и доколку е соодветно
обновување на материјалот на подот, кафезите и испустите заради избегнување на инфекции и паразитски
инфестации.
Член 23
Услови за изведување експерименти
(1) Доколку при изведување на експериментот животното трпи јака болка и патење, треба да се користи
анестезија.
(2) Во случај кога при изведување на експериментот не е можно да се даде анестезија на животното треба да се користи анелгетик , а доколку за тоа има потреба треба да се примени соодветен метод кој ја ограничува болката и страдањето на животното.
(3) Доколку животното трпи јака болка при изведување на експериментот по престанување на дејството
на анестетикот животното треба да се третира со аналгетици или доколку тоа не е возможно веднаш да се
убие на хуман начин.
(4) Надлежниот орган може да дозволи животното
да биде ослободено, доколку констатира дека е водена
максимална грижа за заштита на благосостојбата на
животното. Ослободување на животното може да се
направи само во случај кога здравствениот статус на
животното дозволува тоа да се ослободи и доколку не
постои опасност за јавното здравје и околина.
(5) Одговорните лица кои ги вршат експериментите
или истите ги надгледуваат треба да имаат познавање
од научни дисциплини поврзани со експериментални
животни.
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(6) Експерименти со диви животи може да се изведуваат само доколку експреиментите со видовите на
животни кои можат да се користат за експерименти
согласно прописите од областа на ветеринарното
здравство не можат да ги дадат потребните резултати
од експериментот.
(7) Експериментот со животни нема да се спроведе
за да се избегне повторувањето на истиот и непотребната употреба на животни кога можат да се прифатат
резултатите од ист експеримент кој е извршен на територија на други земји.
(8) Одговорните лица и лицата кои се грижат за животните треба да имаат соодветна обука во научната
дисциплина поврзана со изведување на експерименти
со животни, и тие треба да се способни и вешти во постапките и грижата кон животните.
Член 24
Хумано убивање на животни
(1) Одговорните лица треба да имаат соодветна
обука за примена на методи за хумано убивање на животните.
(2) Длабоко анестезирано животно може да биде
искрварено со цел хумано да се убие.
(3) Не треба да се употребуваат наркотици кои ги
парализираат мускулите на животното пред да дојде
до бессознание, наркотици со курариформен ефект како и употреба на електрична струја без да помине низ
мозокот, без претходна анестезија на животните. Трупот не треба да се одстранува пред настанувањето на
rigor mortis.
Член 25
Начин и постапка на регистрација, форма и содржина
на регистарот на институциите за одгледување или
снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни
(1) За регистрација на институциите за одгледување
или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, одговорното лице поднесува барање кое ги содржи
следните податоци:
- Назив на фирмата на подносителот на барањето;
- Адреса на седиштето на фирмата;
- Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице;
- Овластено лице за застапување на фирмата (Име и
презиме, ЕМБГ, адреса, телефон , електронска пошта);
- Податоци за одговорното лице за институцијата
која се регистрира (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);
- Адреса на објектот;
- Активност која ќе се врши (опис на активноста);
- Капацитет и
- Вид на животни.
(2) Образецот на барањето за регистрација на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои
вршат експерименти со животни е дадено во Прилог 3
кој е составен дел од овој правилник.
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(3) Со барањето наведено во став (1 )од овој член
одговорното лице треба да ја поднесе и следната документација:
- Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија не постар од шест месеци;
- Доказ за сопственост на објектот (имотен лист).
Доколку објектот е сопственост на друго правно или
физичко лице во прилог се доставува и договор за закуп со дефинирани услови на работење;
- Техничко-технолошки елаборат;
- Список на опремата со главни технолошко-технички карактеристики (статична и подвижна опрема,
капацитет, работен режим и др.);
- Приказ на организацијата на работата и биланс на
работната сила (број на вработени со систематизацијата-опис на работни места, односно назначени лица за
грижа на животните и функционирање на опремата);
- Доказ за обезбедена здравствена заштита на животните од страна на Доктор по ветеринарна медицина;
- Список на санитарни уреди и на мерките што се
применуваат за санитарна заштита на објектот, опремата (санитарни простории со начин на чистење, перење
и дезинфекција, дезинсекција и дератизација, опрема и
средства за извршување на санитационите активности,
контролни мерки и евиденција на спроведеното;
- Опис на системот на собирање и одстранување на
отпадните материи (нуспроизводи од животинско
потекло и отпадните води) и
- Доказ за нивото и видот на обуки кои ги имаат посетувано одговорните лица и лицата кои се грижат за
животните неопходни за извршување на нивните работни задачи.
(4) Институциите се впишуваат во регистарот на
институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои
вршат експерименти со животни врз основа на поднесено барање од страна на одговорното лице.
(5) Регистар на институциите за одгледување или
снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни се
води во форма на тврдо вкоричена книга со димензии
210 mm х 320 mm , на евиденциски листови и во електронска форма.
(6) На предната страна од корицата на книгата за
регистрација на институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни е отпечатен текст „ Институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни “.
(7) Евиденциските листови го содржат следните податоци:
- Регистерски број на институцијата;
- Назив на фирмата на подносителот на барањето;
- Адреса на седиштето на фирмата;
- Сопственик на објектот и негова адреса;
- Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице;
- Овластено лице за застапување на фирмата (име и
презиме, ЕМБГ, адреса);
- Податоци за одговорното лице за институцијата
која се регистрира (име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);
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- Адреса на објектот;
- Вид на животни;
- Вид на институција (институција за одгледување или
снабдување со експериментални животни или институција корисник која врши експерименти со животни) и
- Капацитет на институцијата.
(8) Регистарот на институциите за одгледување или
снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни е
дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
(9) За секоја промена во поглед на активностите,
просториите или престанок на работа на институциите
за одгледување или снабдување со експериментални
животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, одговорното лице треба да поднесе пријава до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за ветеринарство.
(10) Пријавата за промена на активности, простории или пак престанок на работа на институциите за
одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, е дадена во Прилог 5 кој е составен
дел од овој правилник.
(11) Институциите за одгледување или снабдување
со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни , се бришат од
Регистарот, во следните случаи:
1. на барање на институциите за одгледување или
снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни,
односно одговорното лице
2. поради престанок на вршење на дејноста за време
подолго од 9 месеци и
3. поради престанок на исполнување на условите
утврдени согласно прописите од областа на ветеринарното законодавство.
(12) Во случаите од точките 2 и 3 на ставот (11) од
овој член во прилог се поднесува и записникот од официјалниот ветеринар со кој е утврдена фактичката состојба во институциите.
(13) На барање на одговорното лице за институцијата за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, Управата за ветеринарство издава извод од Регистерот институциите за одгледување
или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни кој ги содржи следните податоци:
- име односно назив на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни и адреса;
- локација на институциите за одгледување или
снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни
(општина, место, улица и број);
- датум на упис во регистарот и
- капацитет на институцијата.
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- Име и презиме на лицата задолжени за благосостојба на животните и функционирање на опремата;
- Име и презиме на лицата задолжени за здравствена состојба на животните;
- Број, вид и категории на животни кои се одгледани, внесени или изнесени од институцијата со соодветни датуми на внесување или изнесување;
- Име, назив и адреса на испраќачот или примачот и
- Број на најдени угинати единки.
(2) Одговорното лице во институциите корисници
кои вршат експерименти со животни води евиденција
која треба да ги содржи особено следните податоци:
- Име и презиме на лицата задолжени за благосостојба на животните и функционирање на опремата;
- Име и презиме на лицата задолжени за здравствена состојба на животните;
- Број, вид и категории на внесени или изнесени
животни со соодветни датуми на внесување или изнесување;
- Име, назив и адреса на испраќачот или примачот;
- Број на најдени угинати единки и
- Регистар на експерименти кои се изведени со име
и презиме на одговорните лица за изведување на експериментот, лицата одговорни за нега и грижа за животните, цели на експериментот, број на животни употребени во експериментот.
(3) Евиденциите наведени во ставовите (1) и (2 ) од
овој член треба да се чуваат најмалку три години и да е
достапна на увид на надлежниот орган.
(4) Институциите корисници кои заради вршење
експерименти со животни одгледуваат и размножуваат
животни за свои потреби, не се регистрираат како институција за одгледување или снабдување со експериментални животни.
Член 27
Начин на вршење на надзор на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и
институциите корисници кои вршат експерименти со
животни
(1) Надлежниот орган врши проверки во институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат
експерименти со животни, најмалку два пати годишно.
(2) Проверките од ставот (1) од овој член се однесуваат на исполнување на условите пропишани со овој
правилник и условите согласно прописите од областа
на ветеринарното здравство.
Член 28
Влегување во сила

Член 26
Начин на водење на евиденцијата на институциите
за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат
експерименти со животни

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

(1) Одговорното лице во институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни води евиденција која треба да ги содржи особено следните податоци:

Бр. 11-2847/1
30 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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2139.
Врз основа на член 17 став (2) од Законот за нус
производи од животинско потекло („Службен весник
на Република Македонија” број 113/2007), министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ И ТЕХНИЧКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА НУС ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ И ПОСТАПКИ ЗА ПРЕРАБОТКА ПРИ
СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ И УВОЗ НА ХРАНА ЗА
ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ И ТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ ОД НУС ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО( ∗)
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишуваат условите кои
треба да ги исполнуваат објектите за производство на
храна за домашни миленици и техничките објекти за
нус производи од животинско потекло и посебните
технички услови и постапки за преработка при ставање
во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нус производи од животинско потекло.
Член 2
Oбјектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нус производите од
животинско потекло
(1) Објектите за производство на храна и техничките објекти за нус производи од животинско потекло
треба да бидат одобрени од Управата за ветеринарство
согласно одредбите од Законот за нус производи од
животинско потекло и да ги исполнуваат следните услови:
1) да работат во согласност со посебните услови за
производите кои се произведуваат во нив утврдени со
овој правилник;
а) да се усогласени со посебните услови за производство, утврдени во членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 и 16 од овој правилник.
б) да се утврдат и спроведат методи на мониторинг
и контрола на на критичните контролни точки, врз основа на процесот кој се користи;
в) во зависност од производите, да зема мостри за
анализа во овластена лабораторија од страна на Управата за ветеринарство, за проверка на усогласеноста со
стандардите, утврдени во членoвите 11 и 12 од Законот за ветеринарно здравство;
г) да се чува евиденција за добиените податоци, во
согласност со точките б) и в) од овој член, за презентирање на Управата за ветеринарство. Резултатите од прегледите и тестовите се чуваат најмалку две години; и
д) да се известува Управата за ветеринарство, доколку резултатот од лабораториското испитување, наведено во точката в) од овој член, или секои други достапни информации, откријат постоење на сериозна
опасност по здравјето на животните или на луѓето.
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата
на Комисијата 2002/1774/ЕК од 3 Октомври 2002 година која ги
пропишува здравствените правила за нус производите од
животинско потекло кои не се за исхрана на луѓето, OJ L 273,
10.10.2002, p. 1

Бр. 110 - Стр. 69

Член 3
Општи услови за објетки за производство на храна
за домашни миленици и технички објекти
(1) Објектите во кои се произведува храна за домашни миленици, грицкалици и технички производи,
со исклучок на органски ѓубрива, средства за подобрување на почвата и деривати од масти добиени од Категоријата 2 Материјали, треба да:
1) поседуваат соодветни простории за складирање и
обработка на пристигнатите материјали со комплетна
безбедност; и
2) поседуваат соодветни простории за нештетно отстранување на неискористените нуспроизводи од животинско потекло, кои остануваат по производството
на производите, во согласност со член 14 од Законот за
нус производи од животинско потекло, или овие материјали треба да се испратат во преработувачки објекти
, или во објекти за горење, палење или согорување, во
согласност со член 14 од Законот за нус производи од
животинско потекло.
Член 4
Посебни технички услови за храната за домашни
миленици и кучешки грицкалици
А. Суровини за храната за домашни миленици и кучешки грицкалици
(1) Нус производите од животинско потекло кои
единствено можат да се користат во производството
на храна за домашни миленици и грицкалици за домашни миленици се следните производи:
1) делови од заклани животни, исправни за исхрана
на луѓето, во согласност со националното законодавството, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;
2) делови од заклани животни, кои не се исправни
за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат
од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во
согласност со националното законодавството;
3) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински
четини и пердуви од животни кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен
преглед и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;
4) крв од животни, освен од преживари, кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен преглед, и утврдување на исправност за
исхрана на луѓе, во согласност со националното законодавство;
5) нус производи од животинско потекло, добиени
со текот на производство на производи за исхрана на
луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки;
6) неискористена храна од животинско потекло,
или неискористена храна, која содржи производи од
животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини,
или заради проблеми во производството, или дефекти
во пакувањето, или други дефекти кои не претставуваат било каков ризик за луѓето или животните;
7) сурово млеко од животни кои не покажуваат клинички знаци на болест, која преку тој производ може
да се пренесе врз луѓето или животните;
8) риби или други морски животни, освен морските
цицачи, уловени на отворено море за потребите од производство на рибино брашно;
9) свежи нус производи од риба од објекти за производство на производи од риба за исхрана на луѓето;
10) лушпи од јајца, нус производи од инкубатори и
нус производи од скршени јајца кои потекнуваат од
животни кои не покажуваат клинички знаци на болест,
кои преку тој производ може да се пренесе врз луѓето
или животните;
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(2) Суровата храна за домашни миленици може да
се произведува само од:
1) делови од заклани животни, исправни за исхрана
на луѓето, во согласност со националното законодавството, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;
2) делови од заклани животни, кои не се исправни
за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат
од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во
согласност со националното законодавството;
Б. Стандарди за преработка на храната за домашни
миленици и кучешки грицкалици
(3) Конзервираната храна за домашни миленици
треба да подлежи на термичка обработка со минимална Fc вредност од 3.
(4) Преработената храна за домашни миленици, со
исклучок на конзервираната храна за домашни миленици, треба да подлежи на термичка обработка низ целата нејзина супстанца од најмалку 90 °С. По третманот,
треба да се преземат сите мерки на претпазливост за да
се обезбеди дека производот не е изложен на контаминација. Производот треба да се пакува во нова амбалажи.
(5) Грицкалиците за домашните миленици треба да
подлежат на термички третаман кој е доволен да се
уништат патогените организми, вклучително и салмонелата. По третманот, треба да се преземат сите мерки
на претпазливост за да се обезбеди дека производот не
е изложен на контаминација. Производот треба да се
пакува во нова амбалажа.
(6) Суровата храна за домашни миленици треба да
се пакува во нова амбалажа, која спречува пропуштање. Треба да се преземат ефективни чекори за да се
обезбеди дека производот не е изложен на контаминација во текот на производствениот ланец, сé до моментот на продажба. Зборовите „само храна за домашни
миленици“ треба видливо и читливо да биде истакната
на амбалажата.
(7) Во текот на производството и/или во текот на
складирањето, пред испораката треба да се земат мостри по случаен избор, за да се утврди усогласеноста
со следниве стандарди:
- Salmonell: отсуство во 25 гр.: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g
каде:
n = број на мостри кои треба да се тестираат;
m = прагот на вредност на бројот на бактерии, резултатот се смета задоволителен доколку бројот на бактерии во сите примероци не ја надминува m;
М = максималната вредност за бројот на бактерии,
резултатот се смета незадоволителен доклку бројот на
бактерии во еден или повеќе мостри е М или поголем;
и
с = број на мостри на пресметаните бактерии, кој
може да биде меѓу m и М, мострата сеуште се смета за
прифатлива, доколку бројот на бактерии во другите
примероци е m или помал.
Во секој случај, за конзеривираната храна за домашни милеицни која е подложена на термички третман согласно став 2 од овој член, мостриратње и тестирањето на Salmonell и Enterobacteriaceae не е неопходно.
В. Увоз на храната за домашни миленици и кучешки грицкалици
(8) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на храна за домашни миленици и кучешки грицкалици
доколку:
1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;
2) потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;
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3) се произведени во согласност со Законот за нус
произоди од животинско потекло; и
4) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.
Член 5
Посебни услови за ѓубриво, преработено ѓубриво и
производи од преработено ѓубриво
I. Посебни технички услови за непреработено ѓубриво
А. Промет со непреработено ѓубриво
(1) Неможе да се врши прометот со непреработено
ѓубриво од сите видови животни, освен од живина или
еквиди доколку:
1) потекнуваат од област која не подлежи на ограничувања врз основа на сериозна пренослива болест; и
2) Управата за ветеринарство, може да одобри внесување на територијата на Република Македонија на
ѓубриво наменето за преработка во технички објект,
објекти за биогас или компост, одобрена од Управата
за ветеринарство, во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло за производство на производи од преработено ѓубриво. Во овие случаи, ѓубривото треба да биде проследено со ветеринарно здравствен сертификат.
(2) Прометот со непреработено ѓубриво од живина
може да се врши по следните услови:
1) ѓубривото треба да потекнува од област која не
подлежи на ограничувања врз основа на болеста Њу
Кастл или Авијарна инфлуенза;
2) освен тоа, непреработеното ѓубриво од јата на
перната живина, кои се вакцинирани против болеста
Њу Кастл не смее да се испорачува во регион, кој има
добиено статус на зона слободна од Њу Кастл без вакцинација, согласно прописите за здравствена заштита
на животните; и
3) ѓубриво треба да биде проследено со ветеринарно здравствен сертификат.
(3) Во промет не се става непреработено ѓубриво од
еквиди ако потекнува од одгледувалишта кои се предмет на рестрикции од аспект на здравствена заштита на
животните а особено Сакагија, Везикуларен стоматитис, Антракс или Беснило согласно прописите за здравствена заштита.
Б. Увоз на непреработено ѓубриво
(4) Не може да се врши увоз на непреработено ѓубриво.
II Преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво
А. Ставање во промет на преработено ѓубриво и
производи од преработено ѓубриво
(5) Преработено ѓубриво и производи од преработено ѓубриво може да се става во промет доколку:
1) потекнуваат од технички објекти, објекти за биогас или објекти за компост, одобрени од Управата за
ветеринарство;
2) биле подложени на процесот на термичка обработка на најмалку 70 °С, најмалку 60 минути, и биле
подложени на намалување на спорогените бактерии и
токсичните формации.
3) Управата за ветеринарство може да одобри примена на други стандардни процесни парамтери доколку
апликантот демонстрира дека тие параметри обезбедуваат минимизирање на биолошкиот ризик. Демонстрацијата треба да вклучува и валидација, која треба да се
изведе врз основа на:
а) идентификација и анализа на можните опасности
вклучително и влијанието на влезните материјали, засновано на комплетно дефинирање на условите на пререработка, како и процена на ризик која се евалуира
врз специфичните услови за преработка во практични
услови под нормални и атипични ситуации.
б) валидација на процесите со:
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1) мерење на редукција на вариабилноста/инфективноста на ендогените индикатор организми
во текот на процесот, кога индикаторот е:
- постојано присутни во сировиот материјал во висок број,
- не помалку термички резистентни на леталните
аспекти на процесот на третман, но исто така сигнификантно не повеќе резистентни од патогените за кои се
користат за мониторингот,
- елативно лесни за квантификација и релативно
лесни за идентификација и конформација;
или
2) мерење на редукција на вариабилноста/инфективноста во текот на експозитурата, за тест организми кои се
добро карактеризирани или вируси внесени во соодветни
тест тела во почетниот материјал.
3) валидацијата од точка б) на овој став треба да демонстрира дека процесот постигнува намалување на
комплетниот ризик:
- за термички и хемиски процеси со редукција на
Enterococcus faecalis од најмалку 5 log10 и со редукција на инфективниот титар на терморезистентни вируси
како Parvovirus, кои тие се идентификувани како релевантна опасност, од најмалку 3 log10;
- за хемиски процеси истотака со редукција на резистентните паразити како јајца на Аscaris sp со најмалу
99,9 % (3 log10) на вариабилните фази.
4) дизајнирање на комплентен контролен програм
вклучително и процедура за мониторинг на процесот.
5) мерки кои обезбедуваат континуиран мониторинг и супервизија на релеваните процесни параметри
одредени во контролните програми кога објекот работи.
Деталите за релеваните процесни параметри кои се
користат во објектот како и другите критични контролни точки треба да бидат запишани и чувани, така да
сопственикот, операторот или нивниот представник
може да спроведе следење на работењето на објектот.
Записите треба да бидат достапни на барање на Управата за ветеринарство.
Информациите во однос на процесот кој е одобрен
согласно оваа точка, треба да бидат достапни на барање на Управата за ветеринарство.
в) репрезентативни мостри од ѓубривото, кои се земени во текот или непосредно по преработката во објектот со цел да се обезбеди мониторинг на процесот,
треба да ги исполнуваат следните стандарди:
Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 во 1 g;
или
Enterococaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 во 1 g;
и
репрезентативни мостри од ѓубривото, кои се земени во текот или по изнесување од местото на складирање во техничкиот објект, објектите за биогас или објектите за компост треба да ги исполнуваат следните
стандарди:
Salmonella: одстувато во 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0
каде:
n = број на мостри кои треба да се тестираат;
m = праг на вредноста за бројот на бактерии; резултатот се смета задоволителен доколку бројот на бактерии во сите мостри не го надминува m;
М = максимална вредност на бројот на бактерии;
резултатот се смета незадоволителен доколку бројот на
бактерии во една или повеќе мостри е еднаков на М
или е поголем; и
с = бројот на бактерии во мострите, чиј број може
да биде меѓу m и М, мострата сепак се смета прифатлива доколку бројот на бактерии во другите мостри е m
или помал.
Преработеното ѓубриво или преработените производи од ѓубриво кои не ги исполнуваат наведените
критериуми ќе се сметаат за непреработени:
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г) тие треба да бидат складирани на начин кој обезбедува дека по преработката контаминацијата и секундарната инфекција и влажност се минимизирани. Тие
треба да бидат складирани во:
- добро затворени и изолирани силоси; или
- добро затворени пакувања (пластични вреќи или
големи вреќи).
Б. Увоз на преработено ѓубриво и производи од
преработено ѓубриво
(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на преработено ѓубриво и производи од преработено
ѓубриво доколку:
1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;
2) потекнуваат од објекти за преработка, кои се наоѓаат на списокот на одобрени објекти;
3) ги исполнуваат условите од став 5 на овој член; и
4) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.
III. Гуано птичјо ѓубре
(7) Ставањето во промет на гуано „птичјо ѓубре“
не подлежи на никакви услови во однос на здравствената состојба на животните.
Член 6
Посебни технички услови за крв и производи од крв
за технички цели, вклучително и фармацевстки
производи, ин витро диагностички и лабораториски
агенси, со исклучок на серум на еквиди
А. Увоз на крв
(1) Увозот на крв се врши според следните услови:
1) Управата за ветеринарство го одобрува увозот
на производи од крв доколку:
а) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;
б) потекнуваат од објекти за преработка, кои се
наоѓаат на списокот на одобрени објекти; и
в) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.
2) Управата за ветеринарство го одобрува увозот
на производи од крв доколку потекнуваат од трета земја или регион каде:
а) во случај на производи од крв кои потекнуваат
од преживари:
- животните и производите потекнуваат од региони
каде не е регистрирано Лигавака и шап, Везикуларен
стоматитис, Говедска чума, Чума кај малите преживари, Треска на Долината Рифт, Африканска чума кај коњите во последните дванаесет месеци и во кои вакцинацијата против тие болести не е изведена во последните дванаест месеци кај приемливите видови и од региони од кои увозот на преживари е дозволен согласно
законските прописи. Крвта од кои се произведени тие
производи треба да биде собрана:
- во кланици кои се одобрени за увоз во Република
Македонија;
- од живи животни во објекти кои се одобрени за
увоз во Република Макеоднија;
- во кланици одобрени и под контрола на надлежниот орган на на третата земја. Управата за ветеринарство треба да биде официјално известена за адреста и
регистерскиот број на таа кланица или сертификатот
треба да ги наведе тие податоци;
или
б) производите биле подложени на еден од следните третмани, со кои се гарантира отсуството на патогени агенси од болестите кои се наведени претходно:
- термичка обработка на температура од 65 °С, најмалку три часа, проследено со проверка на ефикасноста;
- ирадијација на 2,5 мегаради или гама зрачење, а
потоа проверка на ефикасноста;
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- промена на pH во pH 5, два часа, проследено со
проверка на ефикасноста;
- термичка обработка од најмалку 90 °С, во цела
нивна супстанција, проследено со проверка на ефикасноста; или
- секоја друг третман одобрен од Управата за ветеринарство;
или
в) по исклучок од точка б), Управата за ветеринарство
може да дозволи увоз од земји со животни кои се серопозитивни на Плав јазик, на крв и прозводи од крв кои се наменети за технички цели вклучително и фармација, ин витро
дијагноза и лабораториски реагенси, обезбедувајќи дека
одобрениот техничкиот објект на финалната дестинација е
под контрола на Управата за ветеринарство, пратката е
транспортирана директно во објекти и се преземени сите
мерки на претпазливост вклучително и бебедно нештетно
одстранување на одпадот, неискористениот или вишокот
материјал, за да се избегне ризик од ширење на болеста на
животните и луѓето;
или
г) во случај на производи од крв добиени од животни кои приапаѓаат на таксомот
Proboscidae и
Artiodactyla, како и нивните вкрстувања, а не се преживари:
- животните и нивните производи потекнуват од региони каде не се регистрирани случаи на Лигавка и шап, Везикуларна болест кај свињите, Африканска чума кај коњите, Класична чума кај свињите, Африканска чума кај
свињите, Говедска чума, Чума кај малите преживари, Њу
Кастл или Авијарна инфлуенза во последните дванаест
месеци и во кои не се спроведува вакцинација против тие
болести за најмалку дванаесет месеци;
или
д) производите биле подложени на еден од следните третмани, со кои се гарантира отсуството на патогени агенси од болестите кои се наведени претходно;
- термичка обработка на температура од 65 °С, најмалку три часа, проследено со проверка на ефикасноста;
- ирадијација на 2,5 мегаради или гама зрачење, а
потоа проверка на ефикасноста;
- термичка обработка од најмалку 90 °С, во цела
нивна супстанција, проследено со проверка на ефикасноста; или
- секоја друг третман во согласност со одобрување
од Управата за ветеринарство.
Член 7
Посебни технички услови за серум од коњи
А. Суровини за серумот од коњи
(1) Серумот треба да:
1) потекнува од еквиди кои не покажуваат знаци на
сериозни преносливи болести согласно прописите за
здравствена заштита на животните, или било која друга
сериозна пренослива болест на која еквидите се приемливи; и
2) е добиен од институции или центри кои не подлежат на ограничување од аспект на здравствената заштита на животните.
Б. Увоз на серум од коњи
(2) Управата за ветеринарство може да одобри увоз
на серум, доколку тој:
1) потекнува од еквиди родени и одгледани во трета
земја од која е дозволен увозот на коњи за колење;
2) е добиен, преработен и испорачан во согласност
со следниве услови:
а) потекнува од земја, во која следниве болести задолжително се пријавуваат: Африканска чума кај коњите, Дурина, Сакагија, Коњски енцефалитис (сите типови, вклучувајќи и VEE), Инфективна анемија кај копитари, Везикуларен стоматитис, Беснило и Антракс;
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б) е добиен, под надзор на доктор по ветеринарна
медицина, од еквиди, кои во периодот на собирањето,
се слободни од клинички знаци на инфективни болести;
в) е добиен од еквиди, кои од раѓањето останале
на територијата, или, во случај на официјална регионализација, која е сообразна на прописите во Република
Македонија, во деловите на територијата на трета земја, во која:
- Венецуелски коњски енцефалитис не се појавил
во текот на последните две години;
- Дурина не се појавила во текот на последните
шест месеци; и
- Сакагија не се појавила во текот на последните
шест месеци.
г) е добиен од еквиди, кои никогаш не престојувале
на одгледувалиште кои било предмет на забрани од аспект на здравствената заштита на на животните, или,
каде:
- во случај на Енцефалитис кај коњите, датумот, кога сите коњи кои страдале од болеста биле заклани, е
најмалку шест месеци пред датумот на собирање;
- во случај на Инфекетивана анемија кај коњите, сите заразени животни се заклани, а останатите животни
покажале негативна реакција на двата Когинови тестови, кои биле направени во период интервал од три месеци;
- во случај на Везикуларен стоматитис, забраната е
укината најмалку шест месеци пред датумот на собирање;
- во случај на Беснило, последниот случај е регистриран најмалку еден месец пред датумот на собирање;
- во случај на Антракс, последниот случај е регистриран најмалку петнаесет дена пред датумот на собирање; или
- сите животни од видовите подложни на болеста,
кои биле лоцирани на одгледувалиштето, се заклани, а
просториите биле дезинфицирани, најмалку 30 дена
пред датумот на собирање (или, во случајот на Антракс, најмалку петнаесет дена пред тоа);
д) е подложен на сите мерки на претпазливост за
да се избегне контаминација со патогени агенси во текот на производството, манипулирањето и пакувањето;
ѓ) е спакуван во херметички затворени контејнери,
на чија етикета е јасно назначено „серум од еквиди“ и е
наведен регистарскиот број на објектот на собирање;
е) потекнува од објект кој е одобрен од надлежниот орган на третата земја и ги исполнува посебните услови утврдени со овој правилник;и .
ж) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.
Член 8
Услови за сурови кожи и кожи на копитари
А. Предмет
(1) Одредбите од овој член не се однесуваат на :
1) сурови кожи и кожи на чапункари и копитари,
кои ги исполнуваат прописите согласно прописите за
здравствена заштита на животните;
2) сурови кожи и кожи од чапункари и копитари,
кои се подложени на комплетен процес на штавање;
3) „вет блу“;
4) „конзервирана кожа“; и
5) варосани сурови кожи (обработени со вар и во
саламура на pH вредност од 12 до 13, најмалку осум
часови).
(2) Одредбите од овој член се применуваат за свежи, смрзнати и третирани сурови кожи и кожи.
За целите на овој правилник, под третирани сурови
кожи и кожи се подразбира, сурови кожи и кожи кои
се:
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1) сушени;
2) суво солени и водено солени, најмалку четрнаесет дена пред испораката;
3) ставени седум дена во морска сол со додавање
2% содиум карбонат;
4) сушени четириесет и два дена на температура од
најмалку 20 °Ц; или
5) конзервирани со процес, кој се разликува од процесoт на штавењето, а одобрен од Управата за ветеринарство.
Б. Промет со свежи или замрзнати сурови кожи и
кожи
(3) Прометот со свежи или замрзнати сурови кожи
и кожи подлежи на истите ветеринарно санитарни услови како и прометот на свежо месо.
(4) Прометот со обработените сурови кожи и кожи
е дозволена под услови дека комерацијалниот документ, кој ја придружува секоја пратка, потврдува дека:
1) суровите кожи и кожите биле обработени во согласност со одредбите од овој правилник; и
2) пратката не била во контакт со други производи
од животни или живи животни, кои претставуваат ризик за ширење на сериозна преносна болест.
В. Увоз на свежи или замрзнати сурови кожи и кожи
(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на свежи или замрзнати сурови кожи и кожи ако:
1) потекнуваат од животни;
2) потекнуваат од трети земји, односно региони кои
се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;
3) најмалку дванаесет месеци пред испораката се
слободни од следните болести:
- Класична чума кај свињите;
- Африканска чума кај свињите; и
- Говедска чума;
4) најмалку дваесет и четири месеци пред испораката немало појава на Лигавка и шап и , најмалку дванаесет месеци пред испораката, не е спроведена вакцинација против Лигавка и шап;
5) се добиени од:
а) животни кои престојувале на територијата на
земјата на потекло најмалку три месеци пред колењето,
или во случај на животни помлади од три месеци, од
раѓањето;
б) во случај на сурови кожи и кожи од чапункари,
животни кои потекнуваат од одгледувалишта, на кои
немало појава на Лигавка и шап претходните триесет
дена, и неамало појава на Лигавка и шап во радиус од
десет км околу нив, во последните триесет дена;
в) во случај на сурови кожи и кожи од свињи, животните кои потекнуваат од одгледувалишта, на кои
немало појава на Везикуларна болест кај свињите,
претходните триесет дена или Класична и Африканска
чума кај свињите, претходните четириесет дена, и немало појава на овие болести во радиус од десет км околу одгледувалиштето за најмалку триесет дена, или
г) животните кои поминале низ анте мортем ветеринарно санитарна инспецкија во кланиците дваесет и четири часа пред колењето и не покажале симптоми на
присуство на Лигавка и шап, Говедска чума, Класична
чума кај свињите и Африканска чума кај свињите, или
везикуларна болест кај свињите;
д) се подложени на сите мерки на претпазливост, за
да се избегне повторувања на контаминацијата со патогени агенси; и
ѓ) ако се придружени со ветеринарно здравствен
сертификат.
(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на третирани сурови кожи и кожи ако:
1) се добиени од животни кои, или (и);
а) делови од заклани животни, исправни за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавството, но не се наменети за исхрана на луѓето од
комерцијални причини;
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б) делови од заклани животни, кои не се исправни
за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат
од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во
согласност со националното законодавството;
в) сурови кожи и кожи кои потекнуваат од животни
кои не покажуваат никаквки клинички симптоми на болести кои се пренесуваат од производите на луѓето и животните и кои не подлежат на никаква забрана или ограничување заради здравствената состојба на животните.
2) и потекнуват од :
а) трети земји, односно региони кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;
б) трети земји, односно региони кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји, и се третирани со
следните методи:
- ставени седум денa во морска сол со додавање 2%
содиум карбонат; или
- сушени четириесет и два дена на температура од
најмалку 20 °С;
в) еквиди или преживари кои потекнуваат од трети
земји, односно региони кои се наоѓаат на списокот во
листа на одобрени земји и се чувани одовоени најмалку дваесет и еден ден;
г) во случај на солени сурови кожи и кожи кои се транспортираат со брод, тие се чувани одвоено по третманот, во
текот на траснпортот за најмалку четиринаесет дена или
пред увозот седум дена се чувани одвоено и се придружени
со ветеринарно санитарен сертификат кој го потврдува тој
третман и времетраењето на транспортот; и
д) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат;
ѓ) пратката не била во контакт со други животински
производи, или со живи животни, кои представуваат
ризик за ширење сериозна преносна болест.
(7) Необработените, оладените, или обработените
сурови кожи и кожи од чапункари треба да се увезвуаат во контејнери, сувоземни превозни средства, железнички вагони или бали, запечатени од страна на надлежниот орган на третата земја на испорака.
Член 9
Посебни технички услови за трофеи од ловен дивеч
А. Суровини за трофеи од ловен дивеч
(1) Без оглед на прописите за заштита на дивата фауна, трофеите од ловен дивеч изработени од чапункари, копитари и птици, кои биле подложени на комплетен третман на препарирање со обезбедување на нивната конзервација на собна температура и други видови
животни, не се предмет на било каква забрана или
ограничување од аспект на здравствена заштита на животните.
(2) Без оглед на прописи за заштита на дивата фауна, трофеите на ловен дивеч од копитири и птици, кои
не биле подложени на третманот од ставот 1) од овој
правилник треба да:
1) се добиени од животни кои потекнуваат од област која не е предмет на ограничувања, поради присуство на сериозни преносливи болести, на кои се приемливи дадените видови; или
2) ги исполнуваат услoвите согласно овој член доколку се добиени од животни кои потекнуваат од области кои се предмет на органичувања поради присуството на сериозни преносливи заразни болести за кои се
применливи дадените видови.
(3) Во однос на трофеите од ловен дивеч кои се состојат само од коски, рогови, копита, канџи, разгранети
рогови, или заби, трофеите треба да се:
1) потопени во врела вода за одреден соодветен
период на време, со цел да се обезбеди дека се отстранети сите материи освен коски, рогови, копита, канџи,
разгранети рогови, или заби;
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2) дезинфицирани со средство одобрено од надлежниот орган, а особено со хидроген пероксид за делови кои се состојат од коски;
3) пакувани, веднаш по третманот, без контакт со
други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и затворени амбалжи, за да се избегне последователна контаминација; и
4) придружени со документи или сертификат, со
која се потврдува дека се исполнети горенаведените
услови.
(4) Трофеите од ловен дивеч, кои се состојат само
од сурови кожи и кожи, треба да се:
1) сушени; или
2) суво или водено засолени најмалку четиринаесет
дена пред испораката; или
3) конзервирани со друг вид на обработка, различен
од штавење, одобрена од Управата за ветеринарство .
4) спакувани веднаш по третманот, без контакт со
други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и затворени амбалжи, за да се избегне последователна контаминација; и
5) придружени со документи или сертификат, со
кои се потврдува дека се исполнети горенаведените услови.
Б. Увоз на обработени трофеи од ловен дивеч од
птици и папкари
(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на обработени трофеи од ловен дивеч од птици и папкари, само од коски, рогови, копита, канџи, разгранати
рогови, заби, сурови кожи, или кожи од трети земји,
доколку се:
1) придружени со ветеринарно здравствен сертификат;
2) во согласност со условите од ставот 3 и 4 на овој
член. Меѓутоа, во случај на суво солени или водено/солени кожи, кои се транспортирани со брод, кожите не треба да се засолат четиринаест дена пред испораката, обезбедувајќи дека се засолени најмалку четиринаесет дена пред увозот.
3) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји.
(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот,
во согласност со условите од ставот (7) на овој член, на
трофеите од диви птици и чапункари, кои се состојат
од целосен анатомски склоп, и не се обработени, од
трети земји:
1) ако потекнуваат од земји кои се наоѓаат на списокот во листа на одобрени земји;
2) од кои е дозволен увозот на сите категории свежо месо од соодветните видови.
(7) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на трофеите од ловен дивеч од став 6 на овој член, доколку:
1) потекнуваат од животни од област која не е предмет на ограничувања, како резултат на присуство на
сериозна пренослива болест, на која се приемливи животните од дадените видови;
2) се спакувани веднаш по третманот, без контакт
со други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и
затворени амбалажи, за да се избегне последователна
контаминација; и
3) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.
Член 10
Посебни технички услови за волна, влакна, свинска
четина, пердуви и делови од пердуви
А. Суровини за волна, необработени влакна, необработени свинска четини и необработени пердуви и
делови од пердуви
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(1) Необработената волна, необработените влакна,
необработените свинска четина и необработените пердуви и делови од пердуви треба:
1) да се добиени од животни чие свежо месо е дозволено за исхрана на луѓето од сите категории на соодветните видови;
2) да бидат соодветно затворени во амбалажа и суви.
(2) Во случај на необработени пердуви и делови од
пердуви испратени директно од кланица до пререаботувачкиот објект, Управата за ветеринарство може да
одобри исклучок од критериумот за сувост, доколку се
обезбеди дека:
1) се преземени сите неопходни мерки за да се избегне било каквко потенцијално ширење на болести;
2) транспорот се изведува во отпорни на истекување контејнери и/или возила кои треба да бидат исчистени и дезинфицирани непосредно по секоја употреба;
и
(3) Движење на свински четини од региони со ендемска Африканска чума кај свињите, не е дозволен, со
исклучок на свинска четина која е:
1) извриена, исушена и избелена; или
2) подложена на некоја друга обработка, која со сигурност ги усмртила патогените агенси, ако доказот на
ова дејствие е наведен во форма на сертификат од доктор по ветеринарна медицина одговорен за местото на
потекло. Фабричкото перење не може да се смета како
обработка за целите на оваа одредба.
(4) Одредбите од ставот 1 не се применуваат за декоративните пердуви или за пердуви, кои:
1) ги пренесуваат патници за нивна приватна употреба; или
2) се во облик на пратка испратена до приватни поединци за неиндустриски цели.
Б. Увоз на волна, необработени влакна, необработени свинска четини и необработени пердуви и делови од
пердуви
(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на свински четини од трети земји или делови од трети
земји, доколку:
1) свинските четини се добиени од животни кои потекнуваат и се заклани во кланици во земјата на потекло;
2) немало ниту еден случај на Африканска чума кај
свињите во текот на последните дванаесет месеци, придружени со ветеринарно здравствен сертификат;
3) еден или повеќе случаи на Африканска чума кај
свињите се појавил во текот на последните дванаесет
месеци под посебни услови и се придружени со ветеринарно здравствен сертификат; и
4) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји.
(6) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на непреработена волна и влакна доколку се:
1) соодветно спакувани во затворени амбалажи и се
суви; и
2) директно испратени до техничките објекти, или
до интермедијарните објекти, под услови кои обезбедуват избегнување на секое ширење на патогени агенси.
(7) Увозот на необработени пердуви и делови од
пердуви не е дозволен.
1)Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот на
преработени пердуви и делови од пердуви доколку:
а) се обработени декоративни пердуви, обработени
пердуви во багаж на патници за нивна приватна употреба или пратки на третирани предуви испратени до
приватни индивидуални лица за неиндустриски цели; и
б) се придружени со комерцијален документ кој потврдува дека пердувите или деловите од пердувите се
третирани во пара или со друг метод кој обезбедува
инактивација на патогените агенси и се соодветно затоворени во амбалажа и суви.
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Член 11
Посебни технички услови за нус производи
од пчели
А. Суровини за нус производи од пчели
(1) Нус производите од пчелите наменети единствено за употреба во пчеларството треба:
1) да не потекнуваат од област која е предмет на забрана заради појвата на:
а) Амеркиканска чума на леглото (Paenibacillus
larvae larvae);
б) Акариоза (Acarapis woodi (Rennie), освен доколку областа на дестинција не обезбедила соодветни гаранции во согласност со прописите за здравствена заштита на пчелите;
в) Aethina tumida;
г) Tropilaelaps spp. (Tropilaelaps spp) и
д) ги исполнуват соодветните одредби од прописите за здравствена заштита на пчелите.
Б. Увоз на нус производи од пчели
(2) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на нус производи од пчели доколку ги исполнуват
следните услови :
1) за пчеларски производи наменети единствено за
користење во пчеларството, доколку:
а) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји; или
б) се подложени на температура од – 12 °C или пониска за најмалку дваесет и четири часа; или
в) во случај на восок, материјалот е рафиниран или
преработен пред увозот.
(3) За пчелин восок за технички цели, кој не е во
форма на пчелин восок и е во форма на пчелина кошница, доколку.
1) е рафиниран или преработен пред увозот; и
2) е придружен со комерцијалн документ кој го потврдува рафирнирањето и преработката.
(4) Треба да се придружени со ветеринарно здравствен сертификат.
(5) Не може да се врши увоз на пчелин восок во
форма на пчелини кошници.
Член 12
Посебни технички услови за коски и производи од
коски (освен на коскеното брашно), рогови и производи од рогови (освен на брашното од рогови), копита и производи од копита (освен на брашното од
копита), наменети за употреба, освен како материјал за храна на животни, органски ѓубрива, или
средства за подобрување на почвата
А. Увоз на на коски и производи од коски (освен на
коскеното брашно), рогови и производи од рогови
(освен на брашното од рогови), копита и производи од
копита (освен на брашното од копита)
(1) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на коски и производи од коски (освен на коскеното
брашно), на рогови и производи од рогови (освен на
брашното од рогови), на копита и производи од копита
(освен на брашното од копита), за производство на технички производи, доколку:
1) производите се сушени пред извозот и не се оладени или замрзнати;
2) производите се транспортирани само по копно и
море од нивната земја на потекло директно до граничен ветеринарен премин во Република Македонија и не
се транзитирани со брод до некое пристаниште или место надвор од Република Македонија;
3) по прегледот на граничниот ветеринарен инспектор, производите директно се пренесуваат до техничкиот објект; и
4) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји.
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(2) Секоја пратка треба да биде придружена со:
1) комерцијален документ со печат од надлежниот
орган, кој врши надзор врз објектот на потеклото ,
вклучувајќи ги и следниве податоци:
а) земјата на потекло;
б) името на објект на производство;
в) природата на производот (сушени коски, производи од сушени коски, сушени рогови, производи од
сушени рогови, сушени копита и производи од сушени
копита); и
г) потврда, доказ дека производот е:
- добиен од здрави животни, заклани во кланица;
или
- сушен 42 денови на просечна температура од најмалку 20 °С;
- подложени на термички третман за еден час на
најмалку 80 °С во средината на внатрешноста , пред сушењето;
- печен еден час на најмалку 800°С во средината на
внатрешноста, пред сушењето;
- поминал низ процес на ацидификација (спуштање
на pH вредноста) одржувана на помалку од Ph 6 во
средината на внатрешноста, најмалку еден час пред сушењето; или
- во ниедна фаза не е наменет како материјал за
храна за луѓе, храна за животни, органски ѓубрива, или
средства за подобрување на почвата;
2) пропратна декларација на увозникот.
(3) При испораката на територијата на Република
Макеоднија, материјалот треба да биде затворен во
херметички затворени контејнери или возила, или да се
пренесува непакуван во брод. Во сите случаи на транспорт, сите пропратни документи треба да го носат
името и адресата на техничката објект.
(4) По извршената ветеринарно санитарен преглед
на границата, материјалот треба директно да се транспортира во техничкиот објект.
(5) Евиденцијата за количината и природата на материјалот треба да се чува во текот на производството,
на начин со кој ќе се обезбеди дека материјалот е користен за утврдената намена.
Член 13
Посебни технички услови за нуспроизводи од животинско потекло за производство на храна за домашни миленици, за фармацевтски и други технички производи
А. Увоз на нус производи од животинско потекло
наменети за производство на храна за домашни миленици, фармацевтски производи и други технички производи
(1) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на нус производи од животинско потекло наменети за
производство на храна за домашни миленици, фармацевтски производи и други технички производи, доколку:
1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;
2) се состојат само од следните нус проиводи од
животинско потекло:
а) делови од заклани животни, исправни за исхрана
на луѓето, во согласност со националното законодавството, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;
б) делови од заклани животни, кои не се исправни
за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат
од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во
согласност со националното законодавството;
в) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински
четини и пердуви од животни кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен
преглед и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;
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г) крв од животни, освен од преживари, кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитерн преглед, и утврдување на исправност за
исхрана на луѓе, во согласност со националното законодавство;
д) нус производи од животинско потекло, добиени
со текот на производство на производи за исхрана на
луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки;
ѓ) неискористена храна од животинско потекло, или
неискористена храна, која содржи производи од животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини, или
заради проблеми во производството, или дефекти во
пакувањето, или други дефекти кои не претставуваат
било каков ризик за луѓето или животните;
е) сурово млеко од животни кои не покажуваат клинички знаци на болест, која преку тој производ може
да се пренесе врз луѓето или животните;
ж) риби или други морски животни, освен морските
цицачи, уловени на отворено море за потребите од производство на рибино брашно;
з) свежи нус производи од риба од објекти за производство на производи од риба за исхрана на луѓето;
ѕ) лушпи од јајца, нус производи од инкубатори и
нус производи од скршени јајца кои потекнуваат од
животни кои не покажуваат клинички знаци на болест,
која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето
или животните;
3) нус производите од животинско потекло за употреба како храна за крзнаши или за употреба како сирова храна треба да се состојат само од следните делови:
а) од заклани животни, исправни за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавството,
но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;
б) од заклани животни, кои не се исправни за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат од
трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во согласност со националното законодавството;
(2) Длабоко се замрзнати во објектот на потеклото
или се конзервирани на начин кој обезбедува да се
спречи расипување во периодот помеѓу испораката и
приемот во објектот на дестинација;
(3) Преземени се сите мерки на претпазливост за да
се избегне повторувања на контаминацијата со патогени агенси;
(4) Спакувани се во нови амбалажи со кои се спречува секакво пропуштање;
(5) Придружени се со ветеринарно здравствен сертификат.
(6) По спроведената контрола од граничниот ветеринарен инспектор, тие се транспортираат:
1) директно во објект за производство на храна за
домашни миленици или во технички објект , која гарантира дека нус производите од животинско потекло
ќе се користат исклучиво за дозволената намена и дека
нема да го напуштат објектот необработени; или
2) во интермедијарен објект; или
3) во одобрен и регистриран корисник или центар
за собирање, кој гарантира дека нус производите од
животинско потекло ќе се користат едниствено за дозволените цели, одобрени од Управата за ветеринарство.
Член 14
Посебни технички услови за топени масти
од Категорија 2 Материјали за олеохемиска намена
А. Стандарди за преработка на топени масти од Категорија 2 Материјали за олеохемиска намена
(1) Топените масти добиени од Категорија 2 Материјали за олеохемски намени треба да бидат произведени со користење на Методите 1 до 5 согласно Пра-

20 август 2010

вилник за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и барањата за
вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 Материјали и Категорија 2 Материјали на нус производи од
животинско потекло.
(2) Топените масти добиени од преживари треба да
бидат пречистени на начин кој обезбедува дека максималното ниво на вкупните преостанати нерастворливи
нечистотии не надминува 0,15% во тежина.
Б. Увоз на топени масти
(3) Управата за ветеринатство ќе го одобри увозот
на топени масти добиени од Категорија 2 Материјали,
наменети за преработка со употреба на методи за преработка на Категорија 1 и 2 Материјали доколку:
1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;
2) се произведени согласно Законот за нус производи од животинско потекло и подзаконските акти кои
произлегуваат од него;
3) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во Правилникот за
формата и содржината на ветеринарно санитарните
сертификатите за нуспроизводите од животинско потекло кои се увезуваат или транзитираат во или низ Република Македонија.
(4) Топените масти треба да бидат транспортирани
низ копно и/или море од земјата на потекло директно
до граничниот ветеринарен премин на Република Македонија.
(5) По прегледот на граничниот ветеринарен инспектор, производите директно се пренесуваат до олеохемски објект за Категорија 2Материјал каде треба да
се преработат во деривати на масти.
(6) Ветеринарно санитарниот сертификат треба да
потврди дека:
1) топените масти нема да бидат пренаменети за било каква друга употреба освен понатамошно преработка со методи кои ги исполнуваат стандардите за преработа на топени масти ;и
2) добиените деривати на масти ќе се користат
единствено како органиски фертилајзери или за друга
техничка употреба, освен употребата во козметиката,
фармацијата и медициснките уреди.
(7) Топените масти треба директно да се транспортирата до објектот на дестинација.
Член 15
Деривати на Масти
А. Стандарди за преработка на топени масти произведени од Категорија 2 Материјали
(1) Доколу топени масти произведени од Категорија 2 Материјали се искористени за производство на деривати на масти, треба да се искористи методи кој во
нјамал степен ги исполнува стандардите за преработка
на топени масти во деривати на масти.
Б. Увоз на деривати на масти
(2) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на деривати на масти доколку се придружени со ветеринарно санитарен сертификат.
(3) Ветеринарно санитарниот сертификат треба да
потврди:
1) дали дериватите на масти потекунват од Категорија 2 или 3 Mатериали;
2) во случај на деривати на масти произведени од
Категорија 2 Mатериали, дека производите:
а) се произведени со медот кој минимум ги исполнува стандардите за преработка на топени масти; и
б) дека единствено ќе се користат како органиски
фертилајзери или подобрувачи на почвата или друга
техничка намена, освен во козметиката, фармацијата и
медицинските уреди.
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Член 16
Посебни технички услови за додатоци за зачинување
за производство на храна за домашни миленици
(1) Освен основните услови наведени во правилникот, додатоците за зачинување за производство на храна за домашни миленици треба да ги исполнуваат и
следните услови:
А. Сирови материјали може да се користат за призводство на течни/дехидририрани препработени производи од животинско потекло кои се користат за засилување на вкусните вредности на храната за домашни миленици
(2) Само следните производи може да се користат
за призводство на течни/дехидририрани препработени
производи од животинско потекло кои се користат за
засилување на вкусните вредности на храната за домашни миленици:
1) делови од заклани животни, исправни за исхрана
на луѓето, во согласност со националното законодавството, но не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини;
2) делови од заклани животни, кои не се исправни
за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се преносливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат
од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во
согласност со националното законодавството;
3) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински
четини и пердуви од животни кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитарен
преглед и утврдување на исправност за исхрана на луѓето, во согласност со националното законодавство;
4) крв од животни, освен од преживари, кои се заклани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринарно санитерн преглед, и утврдување на исправност за
исхрана на луѓе, во согласност со националното законодавство;
5) нус производи од животинско потекло, добиени
со текот на производство на производи за исхрана на
луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки;
6) неискористена храна од животинско потекло,
или неискористена храна, која содржи производи од
животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се наменети за исхрана на луѓето од комерцијални причини,
или заради проблеми во производството, или дефекти
во пакувањето, или други дефекти кои не претставуваат било каков ризик за луѓето или животните;
7) сурово млеко од животни кои не покажуваат клинички знаци на болест, која преку тој производ може
да се пренесе врз луѓето или животните;
8) риби или други морски животни, освен морските
цицачи, уловени на отворено море за потребите од производство на рибино брашно;
9) свежи нус производи од риба од објекти за производство на производи од риба за исхрана на луѓето;
10) лушпи од јајца, нус производи од инкубатори и
нус производи од скршени јајца кои потекнуваат од
животни кои не покажуваат клинички знаци на болест,
која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето
или животните;
Б. Стандарди на преработка за додатоците за зачинување на храната на домашни миленици
(3) Додатоците за зачинување на храната на домашни миленици треба да подлежат на метод на третман и
параметри, кои обезбедуваат дека производот ги исполнува основните микробиолошки стандарди. По
третманот, треба да се преземат сите мерки на претпазливост за да се обезбеди дека производот не е изложен
на контаминација.
(4) Крајниот производ треба:
1) да биде спакуван во нова или стерилизирана амбалажа; или
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2) транспортиран рефузно или во контејнер или со
некое друго средство на транспорт кои се детално исчистени и дезинфицирани со средства за дезинфкеција
одобрен од државниот ветеринарен инспекторат пред
употребата.
В. Увоз на додатоци за зачинување за храна домашни миленици
(5) Управата за ветеринарство ќе го одобри увозот
на додатоци за зачинување на храна за домашни миленици доколку:
1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на
списокот во листа на одобрени земји;
2) потекнуваат од објекти за производство на храна за домашни миленци, кои се наоѓаат на списокот на
одобрени објекти;
3) се произведени во согласност со Законот за нус
произоди од животинско потекло; и
4) се придружени со ветеринарно здравствен сертификат согласно моделот кој е даден во прилог.
Член 17
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 11-15137/2
14 јули 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2140.
Врз основа на членот 30-а став 1 од Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република
Македонија“ број 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008 и
67/2009), министерот за правда, донесе
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ; ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И
КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ;
ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ; ОБНОВУВАЊЕ НА
УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ КНИГИ, КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, РЕГИСТАРОТ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ИЗВОДИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА ШТО СЕ
ИЗДАВААТ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со ова упатство се пропишува начинот на водење,
заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа
на матичните книги; водење на постапка и составување
на записник за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и
за обрасците на матичните книги, Регистарот на матичните книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз
основа на матичните книги.
II. ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
1. Заеднички одредби
Член 2
Матичните книги се проширени и укоричени со
нумерирани страници и заверени во Управата за водење на матичните книги (во натамошниот текст:
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Управата), пред почетокот на запишувањето во нив.
Вториот примерок на матичните книги на родените може да биде и неукоричен додека се наоѓа кај матичарот.
Ненумерираната насловна страница содржи: назив
на матичната книга (матична книга на родените, матична книга на венчаните или матична книга на умрените),
називот на населеното место за кое се води матичната
книга и називот на општината, датумот на првото и
последното запишување во матичната книга со ознака на нивните тековни броеви, отисокот на печатот
и потпис на матичарот. Ако се промени називот на
населеното место, односно општината таквите промени
се внесуваат во продолжение на порано означените називи.
Матичната книга на родените се води според образецот број 1 и 1-а, матичната книга на венчаните според образецот број 2 и 2-а, а матичната книга на умрените според образецот број 3 и 3-а.
1.1. Запишување податоци во матичните книги
Член 3
За запишување податоци во матичните книги се
употребува црно мастило.
Запишувањето треба да биде јасно и читливо.
Напишаниот текст не се прецртува, брише, ниту се
преправа. Сторените грешки при запишувањето се исправаат со внесување на соодветната забелешка во рубриката "Забелешки" односно во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки".
Член 4
Раѓањето, склучувањето на брак, односно смртта се
запишуваат во матичните книги (основни запишувања) под тековни броеви почнувајќи од бројот 1 па
до крајот на календарската година. Ако во текот на календарската година матичната книга се исполни, запишувањето се продолжува во друга матична книга со
продолжување на тековните броеви од претходната
книга.
Запишувањата во матичната книга се вршат, по
правило, по редот на пријавите, односно по редот по
кој стасале писмената врз основа на кои се врши запишување.
При запишувањето, датумите на раѓањето, склучувањето на брак и смртта се означуваат така што
денот се испишува со арапски број и во заграда со букви, месецот со букви, а годината со арапски броеви.
Часовите се сметаат и испишуваат со броеви од 0 до
24, а минутите од 00 до 60.
Податоците на родителите на детето, брачните другари и за умрениот се запишуваат врз основа на податоците од матичните книги или други јавни исправи.
При запишување на личното име на припадниците
на националностите, името прво ќе се запише на македонски јазик и кирилско писмо, а потоа во заграда ќе сe
допише на јазикот и писмото на националноста.
Државјанството се запишува со целосното име на
државата.
Член 5
Во рубриката “3абелешки" по потреба се даваат неопходни појаснувања за извршеното основно запишување. Во оваа рубрика се става и забелешката дека запишувањето му е прочитано на пријавувачот, односно
сведоците.
Во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишуваат податоци кои станале познати
по извршеното основно запишување, а со кои се изменува или дополнува основното запишување. Во оваа
рубрика секогаш се запишува и називот на органот чија одлука дополнително се запишува, како и бројот и
датумот на неговото решение, односно ако дополни-
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телното запишување произлегува од друга матична
книга, се запишува називот на матичната книга (родени, венчани, умрени), местото и годината за која се води книгата, како и тековниот број.
Ако рубриките “Забелешки" и “Дополнителни запишувања и прибелешки" се исполнети, а запишувањето
не е завршено или е потребно да се внесе нова забелешка, односно да се изврши дополнително запишување,
се продолжуваат односните рубрики со додатно ливче.
На ливчето се означува тековниот број на основното
запишување, населеното место и општината и ливчето
се заверува со печат така што отисокот на печатот да го
зафати и листот на матичната книга.
Член 6
Странките во матичната книга се потпишуваат читливо со испишување на целото име и презиме.
Член 7
При запишување податоци за личната состојба
на државјаните на Република Македонија во странство (членовите 25 и член 26 од Законот за матичната евиденција) потребно е странската исправа (извод
од матичната книга), врз чија основа треба да се изврши запишувањето да биде претходно заверена (легализирана).
Одлуките на странските судови по брачни работи,
по работи на односите на родителите и децата или посвојувањето, како и другите одлуки на странските судови односно на други странски органи што се однесуваат на личната состојба на државјанинот на
Република Македонија ќе се внесат во матичните книги само ако се признати со решение на надлежниот суд
и се преведени од овластен судски преведувач и заверени кај нотар.
Член 8
Матичните книги се заклучуваат на крајот на секоја
календарска година со внесување на забелешката “Заклучено со тековниот број____”(се испишува со броеви
и букви на бројот на запишувањата и годината).
“ Во оваа книга за годината ____ немаше запишувања".
Забелешките од ставовите 1 и 2 на овој член се заверуваат со потпис на матичарот и со печат, и се става
датумот “31 декември ____ година".
Првото запишување во наредната календарска
година се врши на првата наредна страница од матичната книга под тековниот број 1.
1.2. Исправки во матичните книги
Член 9
Грешките што ќе се забележат пред заклучувањето на запишувањето во матичната книга се исправаат на тој начин што во рубриката “Забелешки” се
внесува забелешката “Исправено ___”(се наведува што
и како се исправа).
Ако исправката се врши по заклучување на запишувањето, во рубриката “Дополнителни запишувања и
прибелешки" се внесува “Исправено (се наведува што
и како се исправа) врз основа на решението на ____”
(се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).
Ако пред заклучувањето на запишувањето погрешно се внесени податоци во поголем број рубрики така
што не може да се спроведе исправка, претходно дијагонално ќе се прецрта погрешно пополнетиот дел на
образецот, а потоа во рубриката “Забелешки" ќе се внесе забелешката “Запишувањето е поништено. Правилното запишување е извршено под тековен број
_________”.
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Ако во случајот од ставот 3 на овој член се врши исправка по заклучување на запишувањето дијагонално ќе се прецрта погрешно пополнетиот дел на
образецот и за тоа во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки" ќе се внесе забелешка “Поништено врз основа на решението на ____(се наведува
називот на органот што го донел решението, бројот и
датумот на решението). Правилното запишување е извршено под тековниот број __”.
Извршените исправки на запишувањето се заверуваат со потпис на матичарот.
1.3. Втор примерок од матичните книги на родените
Член 10
Вториот примерок од матичната книга на родените
се води на образец што е истоветен со образецот предвиден за првиот примерок на книгата.
Вториот примерок од матичната книга на родените се пополнува, по правило, истовремено со изворникот. Покрај личното име на лицата кои своерачно
се потпишале во изворникот, се става ознаката “с.р.”
На крајот на календарската година вториот примерок
се заклучува со датумот “31 декември ___ година” и се
внесува забелешката, како и во првиот примерок на
книгата (член 8).
Член 11
Дополнителните запишувања и забелешки во вториот примерок од матичната книга на родените се
идентични со текстот на соодветните запишувања, односно забелешки внесени во изворникот. Ако органот
што го чува вториот примерок утврди дека дополнителното запишување или забелешка не е во согласност
со законот или со одредбите на ова упатство, ќе се извести за тоа матичарот и ќе му се даде упатство за правилно постапување.
Член 12
Ако изворникот од матичната книга на родените е
уништен или исчезнат, додека не се препише матичната книга, изводи и уверенија издава органот што го чува вториот примерок.

Бр. 110 - Стр. 79

Ако раѓањето се запишува врз основа на решение
на надлежен орган,во рубрикатa “Забелешки” се внесува забелешката“ Запишувањето е извршено врз основа
на решението на__" (се наведува називот на органот
што го донел решението, бројот и датумот на решението).
При запишување на раѓање од ставот 5 на овој
член во соодветната рубрика од матичната книга на
родените се запишува личното име кое лицето го добило со раѓањето, а во рубриката “Забелешки” се става
забелешка за евентуална промена на личното име и забелешка за другите лични состојби (брак, посвојување,
старателство и др.).
Ако запишувањето во матичната книга на родените
се врши врз основа на извод од матичната книга на родените на странскиот орган, во рубриката “Забелешки”
се внесува забелешката “Запишувањето е извршено
врз основа на извод од матичната книга на родените на ___” (се наведува називот на странскиот орган што го издал изводот, седиштето и државата,
бројот и датумот на изводот).
Член 14
Ако при пријавувањето на раѓањето не е пријавено
името и презимето односно името или презимето на
детето, рубриката за личното име останува празна,
а во рубриката “Забелешки" се запишува “името (презимето, односно името и презимето) не е пријавено".
Рубриката за личното име ќе се пополни кога името
или презимето на детето ќе биде пријавено односно
определено.
Ако личното име на детето се определува со решение од Центарот за социјална работа, во рубриката
“Забелешки, односно во рубриката “Дополнителни
запишувања и прибелешки” се внесува забелешката
“Личното име е запишано според решението на__"(се
наведува називот на органот што го донел решението,
бројот и датумот на решението).

2. Матична книга на родените

Член 15
Раѓањето на мртвородено дете се запишува во
матичната книга на родените со податоците што се
предвидени за живородено дете, а личното име се внесува на изрично барање на родителите. Во рубриката
“Забелешки" се запишува “Детето е мртвородено”.

Член 13
Раѓањето се запишува во матичната книга на родените врз основа на усна, односно писмена пријава или
врз основа на акт од надлежниот орган. За усната
пријава се составува записник.
Ако раѓањето на детето го пријавила здравствената
организација како пријавувач се означува здравствената организација.
По приемот на пријавата од здравствената организација, се повикува родителот на детето заради
определување лично име на детето, како и за утврдување на други податоци.
На пријавата за раѓање, односно на записникот за
прием на усната пријава се става забелешка врз основа
на кои докази е утврдено државјанството на лицето чие
раѓање се запишува во матичната книга на родените.

Член 16
Ако при запишувањето на раѓањето во матичната
книга на родените таткото на детето е непознат, рубриката предвидена за внесување на податоците на таткото не се пополнува, а во рубриката “Забелешки” се запишува “Податоците за таткото не се запишани". Ако
двата родители се непознати, во рубриката “Забелешки" се внесува забелешката “Податоците за родителите не се запишани. Запишувањето на раѓањето е извршено врз основа на решението на ___” (се наведува
називот на органот што го донел решението, бројот и
датумот на решението).
Податоците за родителот се запишуваат во соодветната рубрика врз основа на решението за утврдување
на родителот, односно изјавата за признавање на татковство. Во рубриката “Дополнителни запишувања и
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прибелешки” се внесува забелешката за називот на органот, бројот и датумот на решението со кое е утврден
родителот, односно забелешка дека татковството е
признато.
Изјавата за признавање на татковство дадена пред
матичарот ја потпишуваат родителите, а ако детето е
постаро од 16 години е потребна и негова согласност.
Изјавата се заверува со потпис на матичарот и се означува датумот на изјавата. Кога изјавата за признавање
на татковство се дава при запишувањето на раѓањето
на детето, забелешката за дадена изјава се внесува во
рубриката “Забелешки".
Член 17
Врз основа на решението за непотполно посвојување во рубриката “Дополнителни запишувања и
прибелешки" се запишува забелешката “Со решение
донесено од ___ (се наведува називот на органот што
го донел решението, бројот и датумот на решението)
детето е непотполно посвоено од__(се наведуваат податоците на посвоителите) и личното име на детето е
___" (се запишува името и презимето кои детето ги
добило со посвојувањето).
Во случаи кога се донесува решение за потполно посвојување, потребно е да се поништи стариот
упис на детето, а во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишува забелешката “Запишувањето е поништено согласно со решението за
потполно посвојување___(се наведува називот на органот кој го донел решението и бројот и датумот на решението). Новото запишување е извршено во матичната книга на родените за ___"(се наведува местото за
кое се води книгата, тековниот број и годината).
Врз основа на решението за потполно посвојување
потребно е да се изврши нов упис во матичната книга
на родените.
Во новиот упис се запишуваат податоците за детето
(се запишува името и презимето кои детето ги добило
со посвојувањето), а како податоци за неговите родители се наведуваат податоците на посвоителите.
Во рубриката “Забелешки" се запишува “Запишувањето е извршено врз основа на решението ___”
(се наведува органот кој го донел, бројот и датумот на
решението).
3. Матична книга на венчаните
Член 18
Во матичната книга на венчаните, во рубриката
предвидена за презимето на брачните другари, се запишува презимето што го имале до моментот на склучувањето на бракот. Рубриката за презимето на брачните
другари по склучување на бракот се пополнува според
спогодбата на брачните другари.
Брачниот другар кој при склучувањето на бракот го
променил презимето се потпишува со новото презиме.
Ако бракот е склучен преку полномошник, на
местото определено за потпис на брачниот другар се
потпишува полномошникот “За младоженецот (невестата) полномошник ___”. Ако при склучувањето на
бракот присуствувал толкувач, тој се потпишува под
местото определено за потпис на сведоците: “Толкувач
_____”.
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Ако по склучувањето на бракот едниот или двајцата брачни другари го промениле личното име во матичната книга на венчаните во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишува забелешката “Врз основа на решението на ___"(се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението и кој од брачните другари
како го променил личното име).
Член 19
Ако за стапување во брак претходно е издадена дозвола од надлежниот суд заради ослободување од брачни пречки или забрани за склучување на брак, во матичната книга на венчаните во рубриката “Забелешки"
се внесува забелешката “Стапувањето во брак е дозволено со одлуката ___” (се наведува називот и седиштето на судот, бројот и датумот на одлуката).
Ако бракот е склучен вон службените простории
определени за склучување на брак, во рубриката “Забелешки" се запишува забелешка каде е склучен
бракот и поради кои причини бракот не е склучен во
службената просторија.
Член 20
За брак склучен во странство што се запишува во
матичната книга на венчаните во рубриката “Забелешки" се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на извод од матичната книга на венчаните ___" (се наведува називот на странскиот орган што
го издал изводот, седиштето и државата, бројот и датумот на изводот), а во рубриката “Место на склучувањето на бракот” се запишува покрај местото и државата.
Член 21
За бракот чие постоење е утврдено со одлука на судот како датум на склучувањето на бракот се запишува
датумот означен во судската одлука. Во рубриката “Забелешки" се внесува забелешката “Бракот е запишан
врз основа на пресудата на ___”(се наведува називот и
седиштето на судот, бројот и датумот на пресудата).
Член 22
При запишувањето на престанок на бракот, поради
смрт на еден од брачните другари, прогласување на исчезнатиот брачен другар за умрен, поништување или
развод на бракот, во матичната книга на венчаните
во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки” се внесува забелешката: “Бракот престанал
___” (се наведува причината, односно називот и седиштето на судот, бројот и датумот на пресудата).
4. Матична книга на умрените
Член 23
Смртта се запишува во матичната книга на
умрените врз основа на усна односно писмена пријава или врз основа на акт од надлежниот орган.
За усната пријава се составува записник кој го потпишуваат и двајца сведоци.
Рубриките за кои не можеле да се прибават и утврдат податоци, остануваат празни, а во рубриката “Забелешки" се внесува забелешка дека тие податоци не се
запишани.
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Член 24
Ако смртта се запишува во матичната книга на
умрените врз основа на извод од матичната евиденција на соодветниот орган во странство во рубриката
“Забелешки" се внесува забелешката “Запишувањето е
извршено врз основа на извод од матичната книга на
умрените на ___” (се наведува бројот и датумот на изводот, називот на странскиот орган, седиштето и државата).Во рубриката предвидена за запишување на местото на смртта, покрај местото, се запишува и државата.
Ако изводот на странскиот орган не ги содржи сите
податоци што се запишуваат во матичната книга на
умрените, потребно е овие податоци да се прибават и
запишат.
Член 25
Ако смртта се запишува во матичната книга на
умрените врз основа на решение на надлежен орган, во
рубриката “Забелешки" се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на решението на
___”(се наведува називот на органот што го донел решението, бројот и датумот на решението).
Член 26
Ако смртта се запишува во матичната книга на
умрените врз основа на решение на суд донесено во
постапка за прогласување исчезнати лица за умрени и
за докажување на смрт, во матичната книга се внесуваат податоците од судската одлука. Во рубриката “Забелешки" се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на решението на ___”(се наведува називот и седиштето на судот, бројот и датумот на
решението).
Ако решението на судот не ги содржи сите податоци потребни за запишувањето, а постои можност тие да
се прибават од други матични книги, потребно е истите
да се прибават и запишат.
Ако судот го укине решението за прогласувањето на исчезнатото лице за умрено, запишувањето се
прецртува со дијагонална линија. Во рубриката
“Дополнителни запишувања и прибелешки" се внесува
забелешка дека судското решение за прогласување на
исчезнатото лице за умрено е укинато, називот и седиштето на судот, како и бројот и датумот на решението.
Ако решението за прогласување на исчезнатото лице за
умрено е преиначено во рубриката “Дополнителни
запишувања и прибелешки" се внесува забелешка
дека судското решение за прогласување на исчезнатото лице за умрено е преиначено, називот и седиштето на судот, бројот и датумот на решението,
како и промените извршени во податоците.
Член 27
Смртта на непознатото лице се запишува во матичната книга на умрените врз основа на записникот за
пронаоѓање на лешот. Рубриките определени за внесување на личните податоци не се пополнуваат. Во
рубриката “Забелешки” се внесува забелешката “На
___ година е најден во ___ леш од непознато машко
(женско) лице, старо приближно ___ години, очи ___,
висина ___ см. Умрениот-ата е закопан-а во ___. Запи-
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шувањето е извршено врз основа на записникот на __”
(се наведува називот и седиштето на органот што го составил записникот, бројот и датумот на записникот).
Ако дополнително се утврди идентитетот на лицето
чиј леш е најден, запишувањето на податоците во соодветните рубрики ќе се изврши според решението донесено врз основа на членот 22 од Законот за матичната
евиденција. Во рубриката “Дополнителни запишувања
и прибелешки” се внесува забелешката “Запишувањето е извршено врз основа на решението на ___” (се
наведува називот на органот што го донел решението,
бројот и датумот на решението).
III. ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ
КНИГИ И СПИСИ
Член 28
Матичните книги и списите се обезбедуваат од
оштетување и уништување, како и од секоја злоупотреба.
Член 29
При увид во матичните книги или списите е потребно присуство на матичарот, како и да се обезбеди
увидот да се врши само за определено запишување, односно определениот податок.
Член 30
Списите што се употребени во постапката за запишување во матичните книги (пријави за запишување,
записници, одлуки и други писмена) се од трајна вредност.
За списите од ставот 1 на овој член се води посебен
деловодник и архива. Според видот на матичните книги (родени, венчани, умрени) и годината во која запишувањата се извршени, списите се слагаат по хронолошки ред по тековните броеви на запишувањето за секое
населено место.
IV. ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
1. Издавање на изводи од матичните книги
Член 31
Извод од матична книга се издава на соодветен
образец (образец бр. 4, 4-а и 4-б; 5, 5-а и 5-б; 6, 6-а и 6б). Обрасците на изводите од матичните книги се со големина 21 x 30 см, изработени од специјална хартија со
заштитен воден жиг на рајски птици.
Образецот на изводот од матичната книга на родените и образецот на интернационален извод од матична книга на родени се на бела основа со зелена боја.
Образецот на изводот од матичната книга на венчаните и образецот на интернационален извод од матична книга на венчани се на бела основа со розовa боја.
Образецот на изводот од матичната книга на умрените и образецот на интернационален извод од матична книга умрени се на бела основа со кафеава боја.
Изводот се пополнува на машина за пишување.
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При издавањето на извод од матичната книга на родените, се запишува и податокот за државјанството на
лицето за кое се издава изводот.
Ако во матичната книга на родените има податок
дека двајцата родители или едниот од нив во моментот
на раѓањето на детето биле државјани на Република
Македонија во изводот од матичната книга на родените за детето во рубриката “Државјанство" се запишува “Република Македонија".
Ако податокот за државјанство не е запишан во матичната книга на родените, а лицето на кое му се издава извод од матичната книга на родените е малолетно
или нема наполнето 23 години живот, е потребно врз
основа на податоците (за лицето и за неговите родители) од единствениот регистар на државјаните на
Република Македонија и во согласност со одредбите
од Законот за државјанството на Република Македонија, да се утврди државјанскиот статус на запишаното
лице. Доколку се утврди дека лицето е државјанин на
Република Македонија, во рубриката “Дополнителни
запишувања и прибелешки" се одбележува следнава
клаузула: “Државјанството на Република Македонија е
утврдено согласно со членот___став___”од Законот за
државјанството на Република Македонија.
За лицата на кои им престанало државјанството на
Република Македонија рубриката “Државјанство" во
изводот од матичната книга на родените се прецртува,
а во рубриката “Забелешки" се запишува забелешката
“Со решение на___" (се наведува називот на органот
што го донел решението, број и датумот на решението
и основот на престанок на државјанството на Република Македонија - отпуст, или според меѓународни
договори).
Забелешката за дополнителното стекнување на државјанството на Република Македонија не се внесува
во изводот од матичната книга на родените, а во рубриката “Државјанство" се запишува “Република Македонија”.
Член 32
За потполно посвоените лица изводот од матичната
книга на родените се издава без да се наведува податокот за посвојувањето, а во рубриките “податоци за родителите" се запишуваат податоците на посвоителите,
без да се наведува по кој основ тие лица се запишани
како родители.
За непотполно посвоените лица и лицата ставени под старателство во изводот од матичната книга
на родените во рубриката: “Забелешки" се запишува
забелешката “Детето е посвоено (е под старателство)
на___ “(се запишува личното име на посвоителот,
односно старателот).
За престанокот на непотполното посвојување или
старателство не се внесува никаква забелешка во изводот од матичната книга на родените.
За лицето кое при издавањето на извод од матичната книга на родените се наоѓа во брак, изводот се издава со забелешка за склучениот брак. Ако бракот
престанал, во изводот се внесува забелешка за престанокот на бракот, а ако бракот бил повеќе пати склучуван се внесува само забелешка за последниот брак,
односно за последниот престанок на брак.
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За лице кај чие запишување во матичната книга на
родените постои забелешка за смрт, односно за прогласување на умрено, изводот се издава со таа забелешка.
Член 33
Изводот од матичната книга на венчаните се издава
на личното име што брачните другари го имале до
склучувањето на бракот. Во соодветната рубрика на изводот од матичната книга на венчаните се запишуваат и презимињата со кои младоженецот и невестата се спогодиле да се служат по склучувањето на
бракот.
Ако по склучувањето на бракот едниот или двајцата брачни другари го промениле личното име во изводот од матичната книга на венчаните, во рубриката
“Забелешки" ќе се запише забелешката “Врз основа на
решението на ___ “ (се наведува називот на органот
што го донел решението, бројот и датумот на решението и кој брачен другар како го променил личното име).
Ако бракот престанал, изводот од матичната
книга на венчаните се издава со забелешката што се
однесува на престанокот.
Член 34
Изводот од матичната книга на умрените се издава
според запишувањето извршено во книгата со соодветната забелешка.
2. Издавање уверенија, преписи и копии врз
основа на матичните книги
Член 35
На барање на заинтересираното лице или орган согласно со закон се издава уверение за одделни податоци запишани во матичната книга, според образецот
број 7.
Во уверението од ставот 1 на овој член се наведува називот на матичната книга, тековниот број
на запишувањето и годината за која се води матичната
книга, како и називот на местото и општината.
Член 36
На барање на заинтересираното лице или орган согласно со закон се издава препис или копија на листот
на матичната книга на родените, венчаните или
умрените. Ако запишувањето во матичната книга не се
однесува на лицето кое поднело барање, може да се одбие барањето ако постои основано сомневање дека лицето за тоа нема оправдан правен интерес.
Во случаите од ставот 1 на овој член е потребно
пред издавањето, преписот, односно копијата да се завери со потпис на матичарот и печат.
V. ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ
ЗАПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ
Член 37
За наоѓањето на дете чии родители се непознати се
составува записник веднаш, а најдоцна наредниот ден.
Записникот се составува во три примероци и ги содржи податоците: име и презиме и адреса на лицето
кое го нашло детето односно го пријавило наоѓањето
на детето; назив на местото, времето и околностите
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под кои детето е најдено; веројатната старост и пол на
детето; посебните телесни знаци, опишување на облеката и другите предмети што се најдени кај детето; назив на установата или податоците за лицето кај кого е
сместено детето, како и изјави на сведоците кои присуствувале при наоѓањето на детето што им е нешто
познато во врска со наоѓањето или детето.
Примерок од записникот се доставува на Центарот
за социјална работа заради донесување на решение за
поставување на старател и запишување на раѓањето на
детето во матичната книга на родените.
VI. ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ
ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ КНИГИ
Член 38
Ако едниот примерок на матичната книга на родените е уништен или исчезнат, ќе се изврши препишување на вториот примерок. На првата внатрешна страна
се означува дека книгата е препишана и се наведува
местото за кое таа се води, препишаните страници и тековните броеви на запишувањата, како и се заверува во
потпис на овластениот работник и печат на Управата.
Ако двата примерока на матичната книга на родените или ако матичната книга на венчаните, односно
матичната книга на умрените се уништени или исчезнати, со решение на директорот на Управата се определува обновување на уништените или исчезнатите
книги, како и постапка и рок во кој ќе се спроведе обновувањето.
Решението од ставот 2 на овој член се огласува на вообичаениот начин, а по потреба и во дневниот печат. Во огласот ќе се повикаат граѓаните во определен рок да поднесат пријави за обновување на запишувањето и да дадат потребни податоци и докази со кои располагаат.
Член 39
На првата ненумерирана насловна страница на обновената матична книга се става службена забелешка:
“Матичната книга ___за местото ___ општина ___
од година ___ е уништена-исчезната. Со решението на
директорот на Управата _ (бројот и датумот на решението) е определено обновување на матичната книга".
Запишувањето на раѓањето, склучувањето на брак
или смртта во матичната книга се врши, по правило, по
редот на поднесените пријави. Во обновената матична
книга во рубриката “Дополнителни запишувања и прибелешки" се запишуваат податоци за кои е определено
запишување во таа рубрика.
Обновената матична книга на родените се сочинува
во два примероци. За обновената матична книга се воведува регистар.
Матичните книги по завршената постапка на обновување се заверуваат со службена забелешка: “Запишувањата од тековниот број 1 до ___ се извршени
во постапката за обновување на матичната книга што
траеше од __ до ___ година". Забелешката се заверува
со потпис на овластениот работник и печат на Управата.
Член 40
Ако по завршеното обновување на матичните книги
се утврди дека во тие книги не е запишано раѓање,
склучување на брак или смрт, што биле запишани во
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уништената, односно исчезнатата матична книга, на
барање од странката, со решение на директорот на
Управата, односно од него овластен работник се
врши запишување во обновената матична книга. Во рубриката “Забелешки” се става забелешката “Запишувањето е обновено врз основа на решението на ___“ (се
наведува називот на органот што го донел решението,
бројот и датумот на решението).
Првото запишување според ставот 1 на овој член се
внесува на наредната страница на обновената матична
книга под тековен број кој е продолжение на бројот на
последното извршено запишување.
VII. РЕГИСТРИ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Член 41
За секоја матична книга се води азбучен регистар
на запишувањата. Овој регистар се води според образецот број 8.
Регистарот се води според почетната буква на презимето.
Запишувањето на непознат леш се регистрира под
буквата “Н".
За матичната книга што содржи голем број запишувања, покрај регистарот, може да се води и картотека.
Член 42
Во регистарот што се води за матичната книга на
венчаните за двајцата брачни другари се забележува
нивното презиме што го имале до склучувањето на
бракот.
Запишувањата од членовите 22, 25 и 26 на Законот
за матичната евиденција, се забележуваат во регистарот за тековната година, како и во регистарот за годината во која раѓањето, бракот или смртта настанале со
забелешка дека запишувањето е извршено во матичната книга што се води за определената година.
За секоја календарска година во регистарот се остава одреден број празни рубрики по последното извршено запишување, заради запишување на податоците од
ставот 2 на овој член.
VIII.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43
Обрасците од бројот 1 до 8 наведени во ова упатство се негов составен дел.
Член 44
Со влегувањето во сила на ова упатство престанува
да важи Упатството за начинот на водење,заштита и
чување на матичните книги и списи, обрасците на матичните книги, издавање на изводи, уверенија, преписи
и копии врз основа на матичните книги, водење постапка и составување на записник за најдено дете, обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги и регистри на матичните книги “Службен
весник на Република Македонија" број 19/98).
Член 45
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-2976/1
3 август 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Стр. 84 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр.1

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 85

Образец бр.1-а

Стр. 86 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр.2

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 87

Образец бр.2-а

Стр. 88 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр.3

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 89

Образец бр.3-а

Стр. 90 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр. 4

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 91

Образец бр. 4-а

Стр. 92 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр. 4-б

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 93

Образец бр. 5

Стр. 94 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр.5-а

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 95

Образец бр. 5-б

Стр. 96 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр. 6

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 97

Образец бр. 6-а

Стр. 98 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

Образец бр.6-б

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 110 - Стр. 99

Образец бр. 7

Стр. 100 - Бр. 110

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20 август 2010

20 август 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
2141.
Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и
здравје при работа (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 92 /07 ), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД
РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА
КАНЦЕРОГЕНИ, МУТАГЕНИ ИЛИ СУПСТАНЦИ
ТОКСИЧНИ ЗА РЕПРОДУКТИВНИОТ СИСТЕМ∗
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минималните
барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени
или супстанци токсични за репродуктивниот систем.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следново значење:
(1) “Канцерогена, мутагена или супстанца токсична
за репродуктивниот систем” е:
- секоја супстанца класирана како канцерогена, мутагена или токсична за репродуктивниот систем во согласност со прописите за класификација, означување и
пакување на супстанци и смеси.
- „смеса„ составена од една или од повеќе супстанции од алинеја 1 од овој член, каде што концентрацијата на една или на повеќе од индивидуалните супстанции ги задоволува барањата за ограничување на концентрацијата за класификација на препаратот во категориите на канцерогеност во согласност со прописите
за класификација, означување и пакување на супстанци
и смеси, или:
- „супстанца, смеса или процес„ е смеса од Прилогот бр. 1 од овој правилник, како и супстанца или смеса што се ослободува при процесот од Прилог бр. 1 од
овој правилник.
(2) „Гранична вредност„ е граница на временски
пондиран просек на концентрација на канцерогена, мутагена или супстанца токсична за репродуктивниот систем во воздухот, и тоа во рамките на просторот во кој
дише вработениот во однос на специфицираниот референтен период од Прилогот бр. 2 од овој правилник.
Член 3
(1) За активностите каде постои можност да се предизвика ризик од иложување на канцерогени, мутагени
супстанци или супстанци токсични за репродуктивниот систем, од страна на работодавачот се одредува природата, степенот и траењето на изложување на вработените со цел да се овозможи проценка на ризикот за
безбедноста и здравјето на вработените и да се одредат
мерките што треба да се преземат.
(2) Секоја нова активност која опфаќа користење на
канцерогени, мутагени супстанци или супстанци токсични за репродуктивниот систем не може да биде
превземена без претходна проценка на ризиците и
спроведување на сооодветни мерки за превенција.
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Директива
2004/37/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29 април
2004 година за заштита на работниците од ризици поврзани со изложување на канцерогени или на модифицирани супстанции на
работното место (шеста засебна Директива во смисла на членот
16 (1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ на Советот), CELEX бр.
32004L0037
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(3) Проценката на ризикот треба постојано да се дополнува од страна на работодавачот, согласно новите
научни и технолошки сознанија или особено ако е дојдено до значителни промени при изложувањето на вработените на канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем.
(4) При проценката на ризикот се земаат предвид
сите начини на изложувања кои што можат да го загрозат здравјето и безбедноста на вработените, вклучително и апсорпцијата во кожата и/или преку кожата.
(5) При проценката на ризикот од страна на работодавачот се посветува посебно внимание на ефектите по
безбедноста и здравјето на вработените кои се изложени на соодветен ризик и истите да не се вработуваат на
работно место каде можат да бидат во контакт со канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем.
Член 4
Од страна на работодавачот се намалува употребата на канцерогени, мутагени или супстанци токсични
за репродуктивниот систем на работните места со тоа
што се заменуваат, колку што е технички можно тоа,
со супстанца, смеса или процес кој, во согласност со
условите во кои се употребува, не е опасен или пак е
помалку опасен за здравјето и безбедноста при работа
на вработените.
Член 5
(1) Во случај кога резултатите од проценката од
член 3, став 1 од овој правилник укажуваат на ризик за
безбедноста и здравјето на вработените, тогаш изложувањето на вработените треба да се спречи.
(2) Кога технички не е возможно да се замени канцерогената, мутегената или супстанцата токсична за
репродуктивниот систем со супстанца, смеса или процес што, во согласност со условите во кои се употребува, не е опасна или е помалку опасна за здравјето и безбедноста на вработените, тогаш од страна на работодавачот се обезбедува производството и употребата на
канцерогената, мутагената или супстанцата токсична
за репродуктивниот систем да се одвива во затворен
систем.
(3) Кога технички не е возможно да се изведе затворен систем, од страна на работодавачот се обезбедува
нивото на изложување на вработените да е намалено на
најниското ниво кое е технички возможно и истото
континуирано да се следи.
(4) Изложувањето не треба да ги надмине обврзувачките гранични вредности на професионална изложеност дадени во Прилог бр.1 од Правилникот за минимални барања за безбедност и здравје при работа од
ризици поврзани со хемиски супстанци.
(5) Секогаш кога се користи канцерогена, мутагена
или супстанца токсична за репродуктивниот систем, од
страна на работодавачот се преземаат следните мерки:
а) се ограничуваат количините на канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем на работното место;
б) се намалува, колку е можно повеќе, бројот на
вработените што се изложени или за кои има веројатност да бидат изложени;
в) се организира работниот процес и се спроведуваат техничките мерки со цел да се спречи или намали
ослободувањето на канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем на работното место;
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г) се отстрануваат канцерогените, мутагените или
супстанците токсични за репродуктивниот систем на
самиот извор со локално вшмукување или општа вентилација соодветно со потребата за заштита на јавното
здравје и животната средина;
д) се употребуваат соодветни процедури и методи
за мерење на канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем посебно за рано
откривање на висока изложеност како последица на непредвидлив настан или несреќа;
ѓ) се применуваат соодветни работни процедури и
методи;
е) се преземаат колективни мерки за заштита и/или,
кога изложувањето не може да се избегне на друг начин, индивидуални заштитни мерки;
ж) се преземаат хигиенски мерки, посебно редовно
чистење на подовите, ѕидовите и на другите површини;
з) се обезбедува континуирано информирање на
вработените;
ѕ) се обележуваат ризичните делови и се употребуваат соодветни знаци за предупредување и известување;
и) се спроведуваат мерки за итни случаи при висока
изложеност, особено при евентуални хаварии на затворениот систем;
ј) обезбедува средства за безбедно складирање, ракување и транспорт посебно со користење на запечатени контејнери кои се достапно, јасно видливо и разбирливо обележани;
к) обезбедува средства за безбедно собирање, складирање и отстранување на отпадоците од страна на
вработените, вклучувајќи ја и употребата на запечатени контејнери кои се достапно, јасно видливо и разбирливо обележани;
л) обезбедува соодветна лична заштитна опрема
согласно препораките на стручното лице за безбедност;
љ) обезбедува соодветно документирање на сите
преземени мерки од член 5 став 5 од овој правилник.
Член 6
Кога една канцерогена, мутагена или супстанца токсична за репродуктивниот систем предизвикува други
опасности од оние кои се наведени во член 3 став 1 од
овој правилник од страна на работодавачот се преземаат мерки за отстранување или намалување на останатите ризици кои произлегуваат од користењето на супстанцата.
Член 7
Кога постои ризик по здравјето и безбедноста на
вработените од изложување на канцерогени, мутагени
или супстанци токсични за репродуктивниот систем,
на барање на органот на државната управа надлежен за
работите на инспекција на трудот, работодавачот треба да достави известување кое ги содржи:
а) активностите и/или техничко-технолошките процеси што се изведуваат, вклучувајќи ги и причините
поради кои се употребуваат канцерогените, мутагените
или супстанците токсични за репродуктивниот систем;
б) количините на произведени или употребени супстанци или препарати кои содржат канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем;
в) бројот на изложени вработени;
г) мерките за превенција што се преземени;
д) видот на опрема за заштита што се користи;
ѓ) природата и степенот на изложувањето и
е) случаите на замена.
Член 8
(1) Вработените се информираат од страна на работодавачот во случај на непредвидлив настан или несреќа кои што можат да доведат до висока изложеност на
вработените.
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(2) Се додека не се вратат нормалните услови за работа и се додека причините за високата изложеност не
се отстранети:
а) во засегнатата зона се овластени да работат само
неопходните вработени за извршување на поправки и
останати неопходни работи;
б) вработените во засегнатата зона добиваат лична
заштитна опрема (заштитна облека, индивидуална респираторна заштита) која треба да ја носат;
(в) изложеноста не треба да биде постојана и да е
ограничена колку што е пократко за секој вработен;
г) вработените кои не се заштитени не треба да работат во засегнатата зона;
д) со цел да се одржуваат или вратат безбедните услови во засегнатата зона, отстранувањето на супстанците се извршува на начин со кои не се создаваат нови
ризици ниту за вработените, ниту за животната средина.
Член 9
(1) За одредени активности за кои може да се предвиди дека постои можност за висока изложеност на
вработените и во врска со кои целиот систем за понатамошни технички превентивни мерки за ограничување
на изложувањето на вработените веќе бил целосно
искористен, работодавачот одлуката треба да ја донесе
откако ќе се консултира со вработените и со нивните
претставници за преземање или утврдување мерки неопходни за да се намали периодот на изложување на
вработените до минимум, со што би се обезбедила заштита на вработените се додека траат таквите активности, а тоа да не е во спротивност со одговорноста на
работодавачот.
(2) На засегнатите вработени треба да им се обезбеди заштитна облека и индивидуална опрема за заштита
на респираторниот систем која треба да ја носат.
(3) Изложувањето не треба да биде постојано и треба да биде колку што е можно пократко за секој вработен.
(4) Од страна на работодавачот се преземаат мерки
со кои се обезбедува зоните каде се случуваат активностите од став 1 на овој член се јасно обележани и означени и неовластени лица се спречени на друг начин да
имаат пристап до таквите зони.
Член 10
Од страна на работодавачот се преземаат мерки за
да се обезбеди дека зоните во кои се одвиваат активностите за кои резултатите од проценката укажуваат на
ризик по безбедноста и здравјето на вработените се
слободни за пристап само за вработените кои заради
нивните работни обврски треба да влезат во нив.
Член 11
(1) Кога се работи за активности за кои постои ризик од контаминација со канцерогени, мутагени или
супстанци токсични за репродуктивниот систем од
страна на работодавачот се преземат мерки за да се
обезбеди дека:
а) вработените не јадат, не пијат, ниту пак пушат
во работните зони каде што има ризик од контаминација со канцерогени, мутагени или супстанци токсични
за репродуктивниот систем;
б) на вработените им е обезбедена соодветна заштитна облека или друга соодветна специјална облека;
в) се обебзедени посебни места за чување на работната или на заштитната облека и облеката на вработените;
г) на вработените им се обезбедени соодветни санитарни простории за миење и тоалети;
д) заштитната опрема се чува на јасно определени
места и се проверува и чисти ако е можно пред, а во секој случај по секоја нејзина употреба;
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ѓ) оштетената опрема се поправа или се заменува
пред да се употребува повторно.
(2). Обезбедувањето на мерките од став 1 на овој
член не треба да претставува финансиска обврска за
вработените.
Член 12
(1) Од страна на работодавачот се преземаат мерки
со кои се обезбедува дека вработените и претставниците на вработените добиваат доволна и соодветна
обука, врз основа на сите информации што се на располагање, особено во форма на информации и упатства
во врска со:
а) потенцијалните ризици за здравјето, вклучувајќи
ги дополнителните ризици кои се должат на пушењето
на цигари;
б) мерките на претпазливост што треба да се преземат за да се спречи изложувањето;
в) барањата во врска со хигиената;
г) носењето и употребата на заштитна опрема и облека;
д) мерките што треба да ги преземат вработените,
како и вработените задолжени да работат на хаваријата, кога ќе се случат несреќи и за да спречат несреќи.
(2) Обуката од став 1 на овој член треба да биде
прилагодена за да се земат предвид новите или изменетите ризици и периодично повторувана, доколку тоа е
неопходно.
(3) Вработените треба да бидат информирани од
страна на работодавачот за инсталацијата и за контејнерите поврзани со инсталацијата, кои содржат канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем и работодавачот да обезбеди сите
контејнери, пакети и инсталации што содржат канцерогени, муатагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем да се јасно и читливо обележани, на
нив да се ставени јасно видливи знаци и предупредувања за опасност.
Член 13
Од страна на работодавачот се преземаат мерки со
кои се обезбедува дека вработените и претставниците
на вработените кај работодавачот добиваат доволни и
соодветни информации во врска со:
- активностите или техничко-технолошките процеси кои ќе се користат, вклучително и причините поради кои ќе се употребуваат канцерогени, мутагени или
супстанци токсични на репродуктивниот систем;
- количините на произведени или употребени супстанции или препарати што содржат канцерогени, мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот систем;
- бројот на изложени вработени;
- превземените превентивни мерки;
- видот на заштитна опрема што се употребува;
- природата и степенот на изложеноста, посебно
нејзиното времетраење и
- случаите на замена со друг производ.
Член 14
(1) Информациите од член 13 на овој правилник се
однесуваат и на потенцијално штетните последици од
изложувањето на хемиски супстанции врз плодноста,
ембрионот посебно во почетокот на бременоста, фетусот и децата кои се доени.
(2) Жените треба да бидат информирани од страна
на работодавачот за неопходноста што порано да ја
пријават бременоста и за можностите тие да бидат привремено распоредени на други работни места.

Бр. 110 - Стр. 103

Член 15
(1) Од страна на работодавачот на вработените и
претставниците на вработените им се овозможува проверка на примената на овој правилник, односно вклучување во неговото применување, особено во врска со :
-последиците за безбедноста и за здравјето на вработените во врска со изборот, носењето и користењето
на заштитната облека и опрема, а кои не се во спротивност со одговорноста на работодавачот, за одредување
на ефикасноста на заштитната облека и опрема;
-мерките од член 9 став 1 од овој правилник што ги
одредува работодавачот, а тоа да не е во спротивност
со одговорноста на работодавачот за одредување на
тие мерки.
(2) Вработените и претставниците на вработените
треба што е можно побргу да се известат од страна на
работодавачот за недозволените изложувања при предвидливи и непредвидливи изложувања, и за мерките
што се преземени или што треба да се преземат за да се
поправи ситуацијата.
(3) Од страна на работодавачот се води ажурирана
листа на вработените кои се изложени на канцерогени,
мутагени или супстанци токсични за репродуктивниот
систем, притоа посочувајќи го изложувањето на кое
биле подложни, како и неговото траење и степен, доколку таквата информација е на располагање.
(4) Секој вработен има пристап до информациите
на листата што се однесуваат директно на него.
(5) Вработените и претставниците на вработените
имаат пристап до анонимни информации кои се однесуваат на вработените кај работодавачот.
Член 16
(1) На секој вработен кој што е изложен при работа на канцерогени, мутагени или супстанци токсични
за репродуктивниот систем, од страна на работодавачот му се обезбедува соодветен превентивен здравствен преглед:
- пред изложеноста на овие супстанции (претходен
преглед);
- во редовни временски периоди (периодичен преглед).
(2) На вработените им се даваат информации и совети за понатамошно следење на здравствената состојба по завршување на изложувањето.
(3) Вработените што се засегнати или работодавачот можат да побараат повторно да се разгледаат резултатите од следењето на здравствената состојба, согласно прописите од областа на здравствена заштита.
(4) Сите случаи на канцер кои се резултат на професионалното изложување на канцерогени, мутагени или
супстанци токсични за репродуктивниот систем, согласно прописите од областа на здравствена заштита, се
пријавуваат на надлежните институции од страна на
работодавачот.
Член 17
(1) Листата од член 15 став 3 од овој правилник се
чува најмалку уште 40 години по изложувањето, во
согласност со закон.
(2) Кога работодавачот престанува со вршење на
својата дејност документите се ставаат на располагање
на органите согласно закон.
Член 18
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија", а ќе отпочне да се применува од 01 јануари 2013 година.
Бр. 07-4110/5
11 август 2010 година
Скопје

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.
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2142.
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за азил и
привремена заштита („Службен весник на Република
Македонија” бр. 49/03, 66/07, 142/08 и 146/09 ), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СООДВЕТЕН СТАН ЗА СМЕСТУВАЊЕ
ИЛИ НА ПАРИЧНА ПОМОШ ПОТРЕБНА ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОСТОРИИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ
НА ПРИЗНАЕН БЕГАЛЕЦ
Член1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите и
начинот на користење соодветен стан за сместување
или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на признаениот бегалец (во натамошниот текст: корисник).
Член 2
Користењето на соодветен стан за сместување или
на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, корисникот го остварува преку :
1. доделување на средства за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел; или
2. доделување на средства за санација, адаптација и
реконструција на недвижен имот во сопственост на лицето корисник на правото на сместување односно неговиот брачен другар или дете, и
3. доделување на користење на станбен простор, на
кој е корисник Министерството за труд и социјална
политика.
Член 3
За користење на соодветен стан за сместување или
на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, потребно е корисникот:
- да е социјално загрозено лице и
- да е станбено необезбедено.
Член 4
Корисникот се смета за социјално загрезено лице
доколку е:
1. корисник на право на социјална парична помош
со статус на признаен бегалец и
2. лице чии приходи по сите основи, како и приходите на неговиот брачен другар и другите членови на
неговото семејство, со кои тоа живее во заедница и за
кои постои обврска за меѓусебно издржување согласно
Законот за семејството, се пониски од 5600 денари по
член на семејство месечно.
Како приход не се смета паричен надоместок за помош и нега од друго лице, детски додаток и посебен
додаток остварени согласно закон.
Член 5
Како станбено необезбедено лице во смисла на овој
правилник се смета лице кое:
- не поседува стан или друг недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен
другар или нивното малолетно дете и не користи стан
под закуп во сопственост на Република Македонија и
- до правосилно завршување на оставинска постапка на територија на Република Македонија за распределба на оставина на оставител, на кој брачниот другар
или друг член на семејството може да се јави како наследник согласно со закон
Како станбено необезбедено лице не се смета лице
кое:
- отуѓило недвижен имот во лична сопственост, во
сопственост на неговиот брачен другар или нивното
малолетно дете, во последните три години пред поднесување на барањето;
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- врз доброволна основа или на друг начин е прифатено од родител близок сродник или од трето лице и го
решило стамбеното прашање;
- не покренало, тој или неговиот брачниот другар
или друг член на семејството, постапка за распределба
на оставина на оставител на територија на Република
Македонија, на кој може да се јави како наследник согласно закон или во текот на постапката не се прифатил
за наследник.
Член 6
Во решението на Центарот за социјална работа со
кое се одлучува за парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел се земаат во
предвид следните износи:
- за самец до 4.000 денари за месечна закупнина,
- за семејство од два до четири члена до 5.000 денари за месечна закупнина,
- за семејство од пет и повеќе члена до 6.000 денари
за месечна закупнина.
При утврдување на висината на средства за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел,
Центарот за социјална работа ја има во предвид просечната висина на закупнина на територијата на месната надлежност и доставениот договор за закуп.
Член 7
Во решението од член 6 став 1 од овој правилник,
Центарот за социјална работа ги вклучува и комуналните трошоци (електрична енергија, греење, вода и ѓубретарина) и тоа во висина за :
- самец до 1.500 денари;
- за семејство од два до четири члена до 2.000 денари и
- за семејство од пет и повеќе члена до 2.500 денари.
Член 8
За користење на средствата за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, се поднесува
барање до месно надлежниот центар за социјална работа. Кон барањето лицето треба да приложи и:
- фотокопија од лична карта, издадена согласно Законот за азил и привремена заштита и
- договор за закуп.
Член 9
Доколку признаениот бегалец од оправдани причини не е во можност самостојно да изнајми простории
под закуп, со изјава го потврдува тој факт пред Центарот за социјална работа.
Од страна на Центарот за социјална работа може да
склучи договор за закуп со трето лице, за сместување
на корисниот на правото во стан или просторија предмет на договорот, при што паричните средства за плаќање на закупнината се исплаќаат на закуподавецот, а
паричната помош од член 7 се доделува на корисникот.
Од страна на Центарот за социјална работа се утврдува фактичката состојба на признаениот бегалец, кој
поднел барање за користење на соодветен стан за сместување, преку непосреден увид.
Член 10
Доделувањето на средствата за санација, адаптација
и реконструкција на руиниран и недоизграден стамбен
простор согласно со член 2 точка 2 од овој правилник,
во сопственост на корисникот, неговиот брачен другар
или дете се врши по поднесено барање до месно надлежниот центар за социјална работа, а врз основа на
предмер-пресметка изготвена од стручно лице, за фактичките трошоци за неопходните градежни работи
кои треба да се изведат за создавање на основни услови
за живеење.
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Член 11
Доделувањето на користење на станбен простор
согласно со член 2 точка 3 од овој правилник, на кој е
корисник Министерството за труд и социјална политика ќе се овозможи за лица кои ги исполнуваат критериумите согласно член 4 и 5 од овој правилник.
Член 12
Врз основа на непосреден увид направен од Центарот за социјална работа, се утврдува дали корисникот
непрекинато го користи станот под закуп согласно на
поднесената документација.
Член 13
Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат и за лицата под супсидијарна, односно хуманитарна заштита.
Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-5121/1
16 јули 2010 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Џељаљ Бајрами, с.р.
__________

2143.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА БЕРОВО
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово, број 01543/4 донесен од Управниот одбор на Јавната установа,
на седницата одржана на 29.07.2010 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-5521/2
Скопје

__________

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2144.
Врз основа на член 70 став 3 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање
во согласност со министерот за надворешни работи,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПРЕКУГРАНИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ (∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на прекугранични консултации во случај кога постои веројатност спроведувањето на планскиот
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
2001/42/EC на Европскиот Парламент и Советот од 27 јуни 2001
за оценување на ефектите од некои планови и програми врз животната средина, 32001L0042
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документ во Република Македонија да предизвика прекугранично влијание врз животната средина и животот
и здравјето на луѓето во друга држава и начинот на кој
државата којашто смета дека определен плански документ кој се подготвува во Република Македонија, може
да влијае врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето на нејзина територија, може да побара
информации за влијанието врз животот и здравјето на
луѓето на нејзината територија.
Член 2
(1) Во случаите кога постои веројатност дека спроведувањето на планскиот документ во Република Македонија може да предизвика прекугранично влијание
врз животната средина и животот и здравјето на луѓето, органот што го подготвува планскиот документ во
рок не подолг од 15 дена од денот на утврдувањето на
влијанието го известува Министерството за животна
средина и просторно планирање.
(2) По добивање на известувањето од став (1) на
овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање ги разгледува добиените информации и во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето ја донесува одлуката за потребата од спроведување на прекугранични консултации.
(3) По утврдување на потребата од спроведување на
прекугранична консултација со засегнатата држава, органот на државната управа кој го подготвува планскиот
документ на барање на Министерството за животна
средина и просторно планирање ги доставува документите определени во член 70 став (1) од Законот за животна средина, преведени на официјалниот јазик на соседната држава во рок од 15 дена.
(4) Во случај кога со одлуката од став (2) на овој
член е утврдено дека е потребно спроведување на прекугранични консултации, Министерството за животна
средина и просторно планирање преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија документите од став (3) од овој член заедно со покана за
учество во прекугранични консултации ги доставува до
Министерството надлежно за работите од областа на
животната средина или до друг надлежен орган на засегнатата држава. колку што е можно побрзо, но не подоцна од денот на објавувањето на информациите за
сопствената јавност согласно член 69 став (1) од Законот за животната средина.
(5) Во поканата од став (4) на овој член се определува рокот, кој не може да биде подолг од два месеца
од денот на доставувањето на поканата, во кој се бара
надлежниот орган за вршење на работите од областа на
животната средина на засегната држава или друг надлежен орган да се произнесе за тоа дали има намера да
учествува во прекуграничните консултации при донесувањето на планскиот документ во постапката за стратегиска оцена, како и доколку има намера да учествува
во постапката да спроведе постапка за консултации со
сопствената јавност и во определениот рок да ги достави мислењата и забелешките од сопствената јавност.
(6) Министерството за животна средина и просторно планирање иницира соработка со надлежниот орган
за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава со цел утврдување на начините и взаемната соработка околу спроведувањето на
прекуграничните консултации поврзани со донесувањето на планскиот документ.
(7) Надлежниот орган за вршење на работите од областа на животната средина на засегната држава или
друг надлежен орган врз основа на добиената покана
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може да побара продолжување на рокот од став (5) на
овој член, при што е потребно во зедничка консултација со Министерството за животна средина и просторно
планирање да се согласат за реалната временска рамка
која е потребна за завршување на консултациите.
Член 3
(1) Во случај кога надлежен орган во Република
Македонија кој подготвува плански документ добие
известување од орган на друга држава кој смета дека
спроведувањето на планскиот документ може да има
значителни прекугранични влијанија врз животната
средина, вклучувајќи го здравјето на граѓаните од нејзината територија или дека животната средина може да
биде значително засегната, треба веднаш за тоа да го
извести Министерството за животна средина и просторно планирање, со цел да се обезбеди спроведување
на прекугранични консултации во постапката за стратегиска оцена за планскиот документ.
(2) Во случај кога Министерството за надворешни
работи добие известување од орган на друга држава кој
смета дека спроведувањето на планскиот документ кој
го носи друг орган на државната и локалната управа во
Република Македонија може да има значителни прекугранични влијанија врз животната средина, вклучувајќи го здравјето на граѓаните од нејзината територија
или дека животната средина може да биде значително
засегната, треба веднаш за тоа да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање, со цел да се обезбеди спроведување на прекугранични консултации во постапката за стратегиска оцена
за планскиот документ.
(3) Во случај кога Министерството за животна средина и просторно планирање добие известување од орган на друга држава кој смета дека спроведувањето на
планскиот документ кој го носи друг орган во Република Македонија може да има значителни прекугранични
влијанија врз животната средина, вклучувајќи го здравјето на граѓаните од нејзината територија или дека животната средина може да биде значително засегната,
треба веднаш за тоа да го извести органот кој го подготвува планскиот документ, со цел да се обезбеди спроведување на прекугранични консултации во постапката
за стратегиска оцена за планскиот документ.
(4) Во случаите од став (1), (2) и (3) од овој член,
Министерството за животна средина и просторно планирање е должен да им ги обезбеди на органите на засегнатата држава потребните информации за оцена на
прекуграничното влијание при подготовка на планскиот документ.
(5) Во случаите од став (4) од овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање
ќе побара од органот што го подготвува планскиот документ, со цел спроведување на прекуграничните консултации, да му ги достави документите определени
во член 70 став (1) од Законот за животна средина, преведени на официјалниот јазик на засегнатата држава.
(6) Министерството за животна средина и просторно планирање документите од став (5) на овој член
преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија ги доставува до надлежниот орган
за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава или на друг надлежен орган,
со кој му укажува, во рок кој не може да биде пократок
од два месеци од денот на доставувањето на документите, да ги достави мислењата и забелешките добиени
од сопствената јавност.
(7) Министерството за животна средина и просторно планирање иницира соработка со надлежниот орган
за вршење на работите од областа на животната средина на засегнатата држава со цел утврдување на начините на взаемна соработка околку спроведувањето на
прекуграничните консултации поврзани со донесувањето на планскиот документ.
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Член 4
(1) По донесувањето на планскиот документ, органот што го донел планскиот документ треба до Министерството за животна средина и просторно планирање
да го достави истиот, како и извештајот за животна
средина кој е преведен на официјалниот јазик на засегнатата држава во кој е опишан начинот на кој што влијанијата врз животната средина, вклучувајќи ги и врз
здравјето на луѓето, се вградени во планскиот документ и причините за нивното усвојување во рамките на
реалните опции што се разгледувале, при донесувањето на планскиот документ.
(2) Документите од став (1) на овој член, Министерството за животна средина и просторно планирање
треба во рок од 15 дена од денот на добивањето на документите од став (1) од овој член, да ги достави до
надлежниот орган на засегнатата држава кој бил вклучен во прегуграничните консултации.
Член 5
Во случај кога постои склучен договор со засегнатата држава со кој е регулирана постапката за меѓусебна консултација во стратегиската оцена на планскиот
документ, во согласност со член 71-а од Законот за животна средина, во тој случај се применуваат одредбите
на овој правилник доколку поинаку не е определено со
тој договор.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 07-7265/1
15 јули 2010 година
Скопје

Бр. 02-4089/4
29 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Министер,
д-р Неџати Јакупи, с.р.
Антонио Милошоски, с.р.
__________
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2145.
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и
129/06), а во врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08 и
97/2010), Советот на Народната банка на Република
Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ број 157/09, 43/10 и 67/10) се
вршат следниве измени:
- Во точката 1, износот „626.201 илјади денари“ се
заменува со износот „713.266 илјади денари“;
- Во делот I - Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, износите „187.176 илјади денари
и 158.623 илјади денари“ се заменуваат со износите
„274.241 илјада денари и 232.407 илјади денари“;
- Во делот IV - ВКУПНО (I+II+III), износите
„626.201 илјади денари и 530.678 илјади денари“ се заменуваат со износите „713.266 илјади денари и 604.462
илјади денари“.
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2. Oваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XI-1/2010
Претседател
13 август 2010 година на Советот на Народната банка
Скопје
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________
2146.
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и
129/06) и точка 3 од Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година ПИ
бр. 02-15/XII-1/2009 од 24.12.2009 година, изменет со
Одлуката за измена на Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година
О.бр.02-15/X-3/2010 од 29.07.2010 година, Советот на
Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2010 ГОДИНА
1. Во Планот за инвестиции на Народната банка на
Република Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/09) изменет со
Одлуката за измена на Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година
O.бр.02-15/X-3/2010 од 29.07.2010 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 103/2010), се вршат следниве измени:
- Во точка 1, дел I - План на инвестициите за кои
постапката за набавка е започната во претходните години (А+Б+В), износот: „127,925“ се заменува со износот: „44,100“;
- Во точка 1, дел I, потточка А - Информациска
опрема и системи, износот: „97,460“ се заменува со износот: „14,110“;
- Во точка 1, дел I, потточка Б - Машини, опрема и
други инвестиции, износот: „14,321“ се заменува со износот: „13,846“;
- Во точка 1, дел II - План на инвестициите за кои
постапката за набавка ќе започне во 2010 година
(Г+Д+Ѓ), износот: „459,138“ се заменува со износот:
„542,963“;
- Во точка 1, дел II, потточка Г - Информациска
опрема и системи, износот: „48,785“ се заменува со износот: „132,135“;
- Во точка 1, дел II, потточка Д - Машини, опрема и
други инвестиции, износот: „48,423“ се заменува со износот: „48,898“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/XI-2/2010
Претседател
13 август 2010 година на Советот на Народната банка
Скопје
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.
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2147.
Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63,
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност
("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08,
152/08, 06/2010), а во согласност со член 64 од истиот
закон и Заклучокот на Советот бр.02-2497/5 од
12.08.2010 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на својата 15-та седница одржана на
11.08.2010 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ
1. На Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-3481/1 од
27.11.2008 година.
2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност,
од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање
на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во "Службен весник на РМ".
О б р а з л о ж е н и е
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна
дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за
секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел
на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката (фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.
Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-3481/1 од 27.11.2008, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво К-15
МИНУС ДООЕЛ Скопје, му достави: фактура
бр.141/2008 од 27.11.2008 година за периодот од
15.08.2008 до 15.08.2009 година, во износ од
1.513.381,50 денари, со дата на валута 11.12.2008 година, и фактура бр.147/2009 од 18.08.2009 година за периодот од 15.08.2009 до 14.08.2010 година, во износ од
1.387.063,50 денари, со дата на валута 01.09.2009 година.
Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС
ДООЕЛ Скопје, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008
година, изврши само делумна уплата во износ
513.381,50 денари, останувајќи должно по таа фактура
за износ од 1.000.000,00 денари.
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Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС
ДООЕЛ Скопје, воопшто не изврши уплата по фактурата бр.147/2009 од 18.08.2009 година.
Поради тоа Советот за радиодифузија му упати
вкупно 6 (шест) дописи, и тоа:
- Опомена бр.05-3481/3 од 23.12.2008 година, со
рок на плаќање до 31.12.2008 година, на остатокот од
долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура
бр.141/2008 од 27.11.2008 година;
- Укажување бр.03-2499/1 од 24.06.2009 година со
рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од
27.11.2008 година;
- Укажување бр.05-3432/1 од 13.10.2009 година, со
рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од
27.11.2008 година и на целиот долг во износ од
1.387.063,50 денари, по фактурата бр.147/2009 од
18.08.2009 година;
- Укажување бр.05-3711/1 од 10.11.2009 година, со
рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од
27.11.2008 година и на целиот долг во износ од
1.387.063,50 денари, по фактурата бр.147/2009 од
18.08.2009 година;
- Последна опомена бр.05-4212/1 од 15.12.2009 година, со рок на плаќање до 28.12.2009 година, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година и на целиот
долг во износ од 1.387.063,50 денари, по фактурата
бр.147/2009 од 18.08.2009 година, и
- Последна опомена бр.05-964/1 од 06.04.2010 година, со рок на плаќање до 29.04.2010 година, на остатокот од долгот во износ од 1.000.000,00 денари, по фактура бр.141/2008 од 27.11.2008 година и на целиот
долг во износ од 1.387.063,50 денари, по фактурата
бр.147/2009 од 18.08.2009 година.
Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво
К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена од датумот на приемот на фактурите бр.141/2008 од
27.11.2008 година и бр.147/2009 од 18.08.2009 година,
доставени од Советот за радиодифузија, и покрај напред наведените укажувања и последни опомени упатени од страна на Советот не го плати надоместокот за
дозволата, Советот за радиодифузија одлучи како во
точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63,
став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност
("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08,
152/08, 06/2010), во законски определениот рок во член
64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-3481/1 од 27.11.2008 година.
Бр. 07-216
19 август 2010 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ,
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

20 август 2010

Правна поука: Против одлуката за одземање на
дозволата Трговското радиодифузно друштво К-15
МИНУС ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена
од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба
до надлежен суд.
__________
2148.
Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63,
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност
("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08,
152/08, 06/2010), а во согласност со член 64 од истиот
закон и Заклучокот на Советот бр.02-2497/5 од
12.08.2010 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на својата 15-та седница одржана на
11.08.2010 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ
1. На Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за
вршење на радиодифузна дејност, бр.07-3468/1 од
26.11.2008 година.
2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност,
од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање
на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во "Службен весник на РМ".
О б р а з л о ж е н и е
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна
дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за
секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел
на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката (фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.
Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво БМ
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, му достави: фактура
бр.118/2008 од 27.11.2008 година за периодот од
15.08.2008 до 15.08.2009 година, во износ од
2.262.826,00 денари, со дата на валута 11.12.2008 година, и фактура бр.145/2009 од 18.08.2009 година за периодот од 15.08.2009 до 14.08.2010 година, во износ од
2.073.377,00 денари, со дата на валута 01.09.2009 година.
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Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, по фактура бр.118/2008 од
27.11.2008 година, изврши само делумна уплата во износ 462.826,00 денари, останувајќи должно по таа фактура за износ од 1.800.000,00 денари.
Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, воопшто не изврши уплата по
фактурата бр.145/2009 од 18.08.2009 година.
Поради тоа Советот за радиодифузија му упати
вкупно 6 (шест) дописи, и тоа:
- Опомена бр.05-3468/3 од 23.12.2008 година, со
рок на плаќање до 31.12.2008 година, на остатокот од
долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура
бр.118/2008 од 27.11.2008 година;
- Укажување бр.03-2498/1 од 24.06.2009 година со
рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од
27.11.2008 година;
- Укажување бр.05-3434/1 од 13.10.2009 година, со
рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од
27.11.2008 година и на целиот долг во износ од
2.073.377,00 денари, по фактурата бр.145/2009 од
18.08.2009 година;
- Укажување бр.05-3712/1 од 10.11.2009 година, со
рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од
27.11.2008 година и на целиот долг во износ од
2.073.377,00 денари, по фактурата бр.145/2009 од
18.08.2009 година;
- Последна опомена бр.05-4211/1 од 15.12.2009 година, со рок на плаќање до 28.12.2009 година, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година и на целиот
долг во износ од 2.073.377,00 денари, по фактурата
бр.145/2009 од 18.08.2009 година, и
- Последна опомена бр.05-961/1 од 06.04.2010 година, со рок на плаќање до 29.04.2010 година, на остатокот од долгот во износ од 1.800.000,00 денари, по фактура бр.118/2008 од 27.11.2008 година и на целиот
долг во износ од 2.073.377,00 денари, по фактурата
бр.145/2009 од 18.08.2009 година.
Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво БМ
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена од
датумот на приемот на фактурите бр.118/2008 од
27.11.2008 година и бр.145/2009 од 18.08.2009 година, доставени од Советот за радиодифузија, и покрај напред
наведените укажувања и последни опомени упатени од
страна на Советот не го плати надоместокот за дозволата,
Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа
одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4,
од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник
на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), во
законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот
закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно
друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, му ја одзема
дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.073468/1 од 26.11.2008 година.
Бр. 07-217
Совет за радиодифузија на РМ,
19 август 2010 година
Претседател,
Скопје
Зоран Стефаноски, с.р.
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Правна поука: Против одлуката за одземање на
дозволата Трговското радиодифузно друштво БМ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.
__________
2149.
Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63,
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност
("Службен весник на РМ" бр.100/05, 19/07, 103/08,
152/08, 06/2010), а во согласност со член 64 од истиот
закон и Заклучокот на Советот бр.02-2497/5 од
12.08.2010 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на својата 15-та седница одржана на
11.08.2010 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ
1. На Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за
вршење на радиодифузна дејност, бр.07-3474/1 од
26.11.2008 година.
2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност,
од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање
на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во "Службен весник на РМ".
О б р а з л о ж е н и е
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), трговските радиодифузни друштва за дозволата за вршење на радиодифузна
дејност плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за
секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел
на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката (фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.
Заради плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-3474/1 од 26.11.2008 година, Советот за радиодифузија на Трговското радиодифузно друштво
ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, му достави: фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година за периодот од
15.08.2008 до 15.08.2009 година, во износ од
2.262.826,00 денари, со дата на валута 11.12.2008 година.
Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ
ТВ ДООЕЛ Скопје, по фактура бр.119/2008 од
27.11.2008 година, изврши само делумна уплата во износ 177.000,00 денари, останувајќи должно по таа фактура за износ од 2.085.826,00 денари.
Поради тоа Советот за радиодифузија му упати
вкупно 4 (четири) дописи, и тоа:
- Опомена бр.05-3474/3 од 23.12.2008 година, со
рок на плаќање до 31.12.2008 година, на долгот во износ од 2.262.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од
27.11.2008 година;
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- Укажување бр.05-3716/1 од 10.11.2009 година, со
рок на плаќање веднаш, на остатокот од долгот во износ од 2.085.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од
27.11.2008 година;
- Последна опомена бр.05-4210/1 од 15.12.2009 година, со рок на плаќање до 28.12.2009 година, на остатокот од долгот во износ од 2.085.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година, и
- Последна опомена бр.05-965/1 од 06.04.2010 година, со рок на плаќање до 29.04.2010 година, на остатокот од долгот во износ од 2.085.826,00 денари, по фактура бр.119/2008 од 27.11.2008 година.
Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво
ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена
од датумот на приемот на фактурата бр.119/2008 од
27.11.2008 година, доставена од Советот за радиодифузија, и покрај напред наведените укажувања и последни опомени упатени од страна на Советот не го плати
надоместокот за дозволата, Советот за радиодифузија
одлучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно друштво
ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна дејност бр.07-3474/1
од 26.11.2008 година.
Бр. 07-218
19 август 2010 година
Скопје
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Правна поука: Против одлуката за одземање на дозволата Трговското радиодифузно друштво ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од
денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до
надлежен суд.
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
2150.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10),
Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јули
2010 година, во однос на месец јуни 2010 година, е пониска за 0,4%.
2. Исплатата на платите за месец јули 2010 година,
во однос на месец јуни 2010 година, работодавачите од
членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.

Совет за радиодифузија на РМ,
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

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

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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