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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3335.
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот
за финансирање на единиците на локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија” бр.61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018
година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ОПШТИНИ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за
2019 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019
година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното
образование.
Член 3
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се
пренесени основачките права на основните училишта
согласно Законот за основното образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17
и 64/18).
Член 4
Критериуми за распределба на наменските дотации
во основно образование се: основна сума за општина,
број на ученици во основно образование во општината,
густина на населеност на општината.
Во распределбата ќе се користи и механизам на
прагови (долен и горен праг).
Член 5
Распределба на средствата од наменската дотација
за основно образование е според формулата:
НДОо = О + ПУо х С
ПУо = Уо + (Уо х Кг)
НДОо - Наменска дотација за основно образование
за општина
О - Основна сума по општина
Уо - Вкупен број на ученици во општина

Бр. 181 - Стр. 3

ПУо - Пондерирани ученици во општината
С - Стандард (износ) по ученик
Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност
на општина:
до 20 жители на км2 - (1.4)
од 20 до 35 жители на км2 - (0.8)
од 35 до 70 жители на км2 - (0.6).
Член 6
Средствата определени како наменски дотации се
користат за финансирање на пренесените надлежности
во основното образование.
Член 7
Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат
по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално
или по динамика во договор со Министерството за финансии.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.
Бр. 44-7689/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3336.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ
И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот
Скопје за 2019 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното
образование.

Стр. 4 - Бр. 181

Член 3
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се
распределуваат на општините и Градот Скопје на кои
им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04,
55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,
67/2017 и 64/2018) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и
192/15) за финансирање со блок дотации.
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Член 7
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по
општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.
Бр. 44-7974/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

Член 4
Критериуми за распределба на блок дотациите за
средното образование по општини и Градот Скопје се:
основна сума по општина и Градот Скопје, број на ученици во средно образование во општината и Градот
Скопје, број на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје и број на ученици со посебни
потреби во средно образование во општината и Градот
Скопје.

3337.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

Член 5
Распределба на средствата од блок дотацијата за
средно образование е според формулата:

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ОПШТИНИ ЗА 2019 ГОДИНА

БДСо = О + ПУо х С
ПУо = Уо + Ус х Кс +Упп х Кпп
БДСо - Блок дотација за средно образование за општина/Град Скопје
О - Основна сума по општина/Град Скопје
ПУо - Пондерирани ученици во општина/Град
Скопје
С - Стандард (износ) по ученик
Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/Град Скопје
Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/Град Скопје
Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование
(0.1)
Упп - Број на ученици со посебни потреби во средно образование во општина/Град Скопје
Кпп - Коефициент (пондер) за ученици со посебни
потреби во средно образование (1).
Член 6
Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во
средното образование.

Член 1
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2019 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019
година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното
образование.
Член 3
Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се
распределуваат на општините на кои им се пренесени
основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на
Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10,
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14,
135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и
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64/18) и кои ги исполниле условите согласно член 46
од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) за
финансирање со блок дотации.
Член 4
Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, број на ученици во општината, број на ученици
во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.
Во распределбата ќе се користи механизам на прагови (долен и горен праг) и коефициент за усогласување.
Член 5
Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:
БДОо = О + ПУо х С
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп)
БДОо - Блок дотација за основно образование за општина
О - Основна сума по општина
ПУо - Пондерирани ученици во општина
С - Стандард (износ) по ученик
Уо - Вкупен број на ученици во општина
Уп - Број на ученици во предметна настава во општина
Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина
Кп - коефициент (пондер) за предметна настава
(0.2)
Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни
потреби (1)
Кг - коефициент (пондер) за густина на населенoст
на општина:
до 20 жители на км2
- ( 0.6)
од 20 до 50 жители на км2 - (0.4)
од 50 до 70 жители на км2 - (0.2).
Член 6
Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.
Член 7
Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по
општини од Буџетот на Република Македонија, преку
Министерството за образование и наука, месечно или
по динамика во договор со Министерството за финансии.

Бр. 181 - Стр. 5

Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019
година.
Бр. 44-8017/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3338.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНA СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижнa ствар - објект, кои се наоѓа на КП. бр.
980/4 во м.в. Средни рид КО Бујковци во Скопје, зграда 1, намена на зграда и друг објект A5-4, влез 1, кат
приземје, број на посебен дел од зградата 1, намена на
посебен дел од зградата П, со внатрешна површина
39.14 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5421/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3339.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 181

28 септември 2018

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА - СКОПЈЕ
ВО 2017 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза Скопје во 2017 година, бр.0202-92/2 и бр.0202-92/3,
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5744/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3340.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД
РАБОТЕЊЕТО НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА – СКОПЈЕ
ВО 2017 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени од работењето на
Јавното претпријатие за берзанско работење Агро –
берза – Скопје во 2017 година, бр. 0202-200/3 од
24.7.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5744/2
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3341.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА - СКОПЈЕ ВО
2016 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – берза Скопје во 2016 година, бр.0202-62/3 и бр.0202-62/5,
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7352/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3342.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД
РАБОТЕЊЕТО НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА – СКОПЈЕ
ВО 2016 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени од работењето на
Јавното претпријатие за берзанско работење Агро –
берза – Скопје во 2016 година, бр. 0202-200/2 од
24.7.2018 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7352/2
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3343.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижните ствари – објекти на КП.бр.8515/4, КО
Охрид 2, запишани во Имотен лист број 93812, сопственост на Република Македонија и тоа:
- објект бр. 2, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
489 м2,
- објект бр. 5, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
369 м2,
- објект бр. 7, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
292 м2,
- објект бр. 8, намена на зграда (В4), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
261 м2,
- објект бр. 12, намена на зграда (В4), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 200 м2,
- објект бр. 13, намена на зграда (В4), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 179 м2,
- објект бр. 16, намена на зграда (В4), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 21 м2 и
- објект бр. 18, намена на зграда (В4), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 5 м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Охрид.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
одбрана и Општината Охрид во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7650/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3344.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижни ствари – објекти на КП.бр.8515/1,
КО Охрид 2, запишани во Имотен лист бр.95189, сопственост на Република Македонија и тоа:
- објект бр. 1, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПО, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 39 м2,
- објект бр. 1, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП,со површина од
1062 м2,
- објект бр. 3, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПО, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 186 м2,
- објект бр. 3, намена на зграда (В 1), влез 1, кат 2,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
808 м2,
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- објект бр. 3, намена на зграда (В 4), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
812 м2,
- објект бр. 3, намена на зграда (В 4), влез 1, кат 1,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
808 м2,
- објект бр. 4, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
390 м2,
- објект бр. 4, намена на зграда (В 1), влез 1, кат 1,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
389 м2,
- објект бр. 4, со намена на зграда (В 1), влез 1, кат
2, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
387 м2,
- објект бр. 5, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
290 м2,
- објект бр. 6, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
225 м2,
- објект бр. 7, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП,со површина од
286 м2,
- објект бр. 8, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
314 м2,
- објект бр. 9, намена на зграда (В 1), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП,со површина од
122 м2,
- објект бр. 10, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 79 м2,
- објект бр. 11, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 83 м2,
- објект бр. 12, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 48 м2,
- објект бр. 13, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 43 м2,
- објект бр. 14, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 30 м2,
- објект бр. 16, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 12 м2,
- објект бр. 17, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП, со површина
од 12 м2 и
- објект бр. 18, намена на зграда (В 1), влез 1, кат
ПР, намена на посебен дел на зграда ДП,со површина
од 10 м2.
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Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Охрид.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
образование и наука и Општината Охрид во рок од 30
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7650/2
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3345.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.
Апостол Павле“ - Охрид, му престанува користењето
на недвижна ствар – објект на КП.бр.8515/1, КО Охрид
2, запишан во Имотен лист бр.95189, сопственост на
Република Македонија и тоа:
- објект бр. 2, намена на зграда (В 1), влез 1, кат 1,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
808 м2,
- објект бр. 2, намена на зграда (В 4), влез 1, кат 2,
намена на посебен дел на зграда ДП, со површина од
808 м2,
- објект бр. 2, намена на зграда (В 4), влез 1, кат ПР,
намена на посебен дел на зграда ДП со површина од
812 м2 и
- објект бр. 2, намена на зграда (В 4), влез 1, кат
ПО, намена на посебен дел на зграда ДП со површина
од 186 м2.
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Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Општина Охрид.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол
Павле“ - Охрид и Општината Охрид во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7650/3
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3346.
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 ), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна
ствар - деловна просторија, во зграда број 1, влез 1, кат
приземје, со површина од 43,00 м2 од вкупна површина 1463 м2, која се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков“ бр.1
во Скопје, на КП бр. 8887/1, КО Центар 1, запишана во
Имотен лист број 9283, сопственост на Република Македонија, корисник Апелационен суд - Скопје.
Член 2
Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии – Управа за имотно – правни работи, со
проценета вредност утврдена согласно Процената од
Бирото за судски вештачења број CB – V 93/2018 од
18.5.2018 година, во која е процената вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 5.884.628,00 денари.

Висината на почетната месечната закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член, и истата изнесува
29.423,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8270/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3347.
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА 2017 ГОДИНА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈА
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
2017 година за работењето на Агенција за храна и ветеринарство, бр. 02-2846/1 од 24.08.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8313/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3348.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваa одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:
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- Еуродизел БС гориво..................... 250.000 литри и
- Екстра лесно гориво ........................ 100.000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Jавното претпријатие „Македонијапат“ Скопје за извршување на основните работи од тековно
и инвестиционо одржување на патишта, планирани со
Годишната програма за одржување и заштита на
државните патишта за 2018 година.
Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ –
Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8339/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3349.
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО СРЕДНОТО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ, СО УЧЕНИЧКИ ДОМ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ - СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост со непосредна спогодба со Средното општинско училиште, со ученички дом „Димитар Влахов’’ - Струмица на земјоделското земјиште со вкупна
површина од 20 ха 00 ар 01 м2 и тоа:

-Дел од КП бр.3841, во место викано Блато, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина
од 20 ха 00 ар 01 м2, запишана на Имотен лист бр.
10239 за КО Моноспитово, вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8507/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3350.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АД „ЕЛЕКТРАНИ
НА МАКЕДОНИЈА“, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на АД „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје бр. 09-3888/2 од 5.9.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-8515/9
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

28 септември 2018
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3351.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКО-ИНДУСТРИСКИ
КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2–ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НЕПРОШТЕНО ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
,,Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ - БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на стопанско-индустриски комплекс со намена Г2–лесна и незагадувачка индустрија КО Непроштено-вон г.р., општина Теарце.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести ,,Св. Наум Охридски” – Скопје му
престанува користењето на движнaта ствар, и тоа:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 9304м2 ги има
следните катастарски индикации:
Катастарска
парцела бр.

Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести ,,Св. Наум
Охридски“ – Скопје склучува договор со директорот на
Јавната здравствена установа Клиничка болница ,,Д-р
Трифун Пановски“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8537/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3352.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018
година, донесе

Викано
место

Непроштеновон г.р
Непроштеновон г.р
Непроштеновон г.р
Непроштеновон г.р

Катастарска
култура

Сибинов
нива
Орман
1437
Сибинов
нива
Орман
1436
Сибинов
нива
Орман
1435
Под
нива
преки
пат
1461
Непроштено- Сибинов
камењар
вон г.р
Орман
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:
1437

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Клиничка болница ,,Д-р Трифун Пановски“ Битола.

Катастарска
општина

Катастарска
класа
4
3
3
3

0
9595м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-8786/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3353.
Врз основа на член 56 став 9 од Законот за гранична
контрола („Службен весник на Република Македонија“
бр. 171/2010, 41/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 септември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЗАМЕНИККООРДИНАТОР НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ
1. Дејан Ампев се разрешува од должноста вршител
на должноста заменик - координатор на Националниот
координативен центар за гранично управување, на негово барање.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-8896/2
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3354.
Врз основа на член 36-a став 10 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08 и 67/10, 47/11, 53/11, 95/12,
164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, СОДРЖИНАТА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ
Член 1
Co овој правилник се пропишува начинот на спроведување на испитот за стопански риболов, содржината на програмата за полагање на испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит.
Член 2
Испитот за стопански риболов се спроведува во два
дела и тоа теоретски дел и практичен дел.
Пред почетокот на испитот за стопански риболов,
Комисијата за полагање испити го проверува идентитетот на кандидатите со увид во личната документација.
Теоретскиот дел на испитот за стопански риболов
се спроведува со одговарање на 20 прашања од областа
на рибарството во вид на тест со заокружување на еден
од понудените одговори (по пет прашања од секоја област со одговори од член 3 став 1 на овој правилник).
Вкупното времетраење на првиот дел од испитот инесува еден час.
Секој точен одговор се бодира со два поена.
Теоретскиот дел на испитот за стопански риболов
се смета дека е положен со освоени најмалку 20 поени.
Практичниот дел на испитот за стопански риболов
се спроведува усно по предходно положен теоретски
дел на испитот со поставување на пет прашања.
Практичниот дел на испитот за стопански риболов
се спроведува со препознавање на видови на риби и
техники на риболов од приложени фотографии, како и
практични примери од примената на законските прописи при вршење на риболовот и заштитата на рибите.
Секој точен одговор се бодира со два поена, а делумно точен со еден поен.

Практичниот дел на испитот за стопански риболов
се смета дека е положен со освоени најмалку шест поени.
Испитот се смета за положен доколку кандидатот
освои најмалку 26 поени.
Член 3
Програмата за полагање на испитот за стопански
риболов ги опфаќа следните области:
1. Прописи од областа на рибарството;
2. Биологија на риби од риболовните води во Република Македонија;
3. Технички карактеристики на риболовните средства и нивна употреба и
4. Заштита на рибите во риболовните води.
Член 4
Уверението за положен испит за стопански риболов
се издава на образец во А4 формат на хартија во бела
боја.
Уверението за положен испит за стопански риболов
содржи: грб на Република Македонија, под него: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, Му – и се издава уверение за положен испит за стопански риболов, име и презиме, датум и место на раѓање и место на живеење, архивски
број на уверението и датум на издавање, место за печат
и место за потпис на овластено лице.
Формата и содржината на образецот на уверението
за положен испит за стопански риболов се дадени во
Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање
уверение за вршење стопански риболов, формата и содржината на уверението за положен испит и испитот за
добивање уверение за рибочувар формата и содржината на уверението за положен испит (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 188/14) и Правилникот
за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичка опрема на просториите за полагање на испитот за добивање уверение
за вршење стопански риболов и уверение за рибочувар
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
184/14).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 14-6773/6
17 септември 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

28 септември 2018

Бр. 181 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 181

28 септември 2018

Задната страна на легитимацијата за стопански ри-

3355.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за
рибарство

на

вода, рибарски алат, архивски број на легитимацијата и

Република Македонија“ бр. 7/08 и 67/10, 47/11, 53/11,

датум на издавање, место за печат и потпис на овлас-

95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18),

тено лице.

министерот

и

аквакултура

за

(„Службен

земјоделство,

весник

болов содржи: назив на концесионерот, риболовна

шумарство

и

водостопанство донесе

Формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов се дадени во Прилог 2 кој

ПРАВИЛНИК

е составен дел на овој правилник.

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ

Член 4

НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, ФОРМАТА И

Врз основа на барање легитимацијата за стопански

СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМА-

риболов се издава на лицето кое е вработено кај конце-

ЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И НАЧИНОТ

сионерот како рибар, од страна на Министерството за

НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ

земјоделство, шумарство и водостопанство, преку
концесионерот на рибите.

Член 1

Концесионерот на риболовната вода каде лицето

Co овој правилник се пропишува формата и сод-

било вработено, легитимацијата за стопански риболов

ржината на образецот на барањето за издавање на леги-

ја враќа со доставување на известување за престанок на

тимација за стопански риболов, формата и содржината

работен однос до Министерството за земјоделство, шу-

на образецот на легитимацијата за стопански риболов и
начинот на нејзиното издавање и враќање.

марство и водостопанство во чиј прилог ја доставува и
легитимацијата.

Член 2
Барањето за издавање на легитимацијата за вршење
стопански риболов се поднесува на образец во А-4
формат на хартија во бела боја.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината на

Формата и содржината на образецот на барањето за

програмата за полагање на испит, формата и содржина-

издавање на легитимацијата за вршење стопански ри-

та на образецот на легитимациите за стопански рибо-

болов се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој

лов и начинот на издавање, формата и содржината на

правилник.

уверението за положен испит за стопански риболов, како и трошоците за добивање на уверението (“Службен
Член 3

весник на Република Македонија” бр. 117/10).

Легитимацијата за стопански риболов се издава на
образец во пластифицирана хартија со димензии 10 cm
x 7 cm во сина боја.
Предната страна на легитимацијата за стопански
риболов содржи: грб на Република Македонија, под него “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ”, место за фотографија, име и презиме и евидентен број на легитимацијата.

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 14-6775/6

Министер за земјоделство,

17 септември 2018 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Љупчо Николовски, с.р.

28 септември 2018

Бр. 181 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 181

28 септември 2018

28 септември 2018

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3356.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Бр. 181 - Стр. 17

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
БУГАРИЈА

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Пловдив/Plovdiv во
Република Бугарија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

____________________

Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и

Бр. 02-3156/1
24 септември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

__________
3357.
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11,
123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство донесе
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И
КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ
КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ ИЛИ
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО
2018 ГОДИНА
Член 1
Во Годишната наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат
од животни или производи од животинско потекло во
2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/18), Прилог 6 се заменува со нов Прилог 6
кој е составен дел на оваа наредба.
Член 2
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-657/6
17 септември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Стр. 18 - Бр. 181

28 септември 2018

28 септември 2018

Бр. 181 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 181

28 септември 2018

28 септември 2018

Бр. 181 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 181

28 септември 2018

28 септември 2018

Бр. 181 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 181

28 септември 2018

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
3358.
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16 и 64/18), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
ОБУКА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ
Член 1
Во Oдлуката за определување на висината на трошоци за вршење обука на заинтересирани контролори и
обработувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/18) во членот 2 по ставот 1 се додава нов став
2 кој гласи:
,,По исклучок на ставот 1 на овој член, за министерствата, другите органи на државната управа, управните
организации и другите државни органи кои се целосни буџетски корисници, обуките се вршат без надомест.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-1606/1
28 септември 2018 година
Скопје
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