
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
656. 

УКАЗ БР. 42 
6 март 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје 
 
со ОРДЕН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
за постигнатите исклучителни резултати во долгогодишната научна, наставна и апликативна дејност, како 

автономна и најстара високообразовна институција во земјата, со што даде значителен придонес за севкупниот 
развој и афирмација на Република Македонија како современа демократска држава во светот. 

 
        Бр. 10-272                                                            Претседател 
6 март 2009 година                                      на Република Македонија, 

   Скопје                                            Бранко Црвенковски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
657. 

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), а во врска со член 5 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

658. 
Врз основа на член 30-в од Законот за заштита на 

децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008 и 
107/2008), министерот за труд и социјална политика 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ 
И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРО-

ДЕНЧЕ И НА ПРАВОТО НА РОДИТЕЛСКИ 
ДОДАТОК ЗА ДЕТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми 
и начинот на остварување на правото  на еднократна 
парична помош за новороденче и на правото на  роди-
телски додаток за дете („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 163/2008), во член 2 став 2 зборовите: 
„шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „една годи-
на“. 

 
Член 2 

Во член 10 став 1 точката 5 се менува и гласи:  
„5. извод односно изводи од матичната книга на ро-

дени за детето односно децата од претходниот ред на 
раѓање на мајката и изјава од мајката за редоследот на 
раѓања на децата, спрема  датумот и часот на раѓањата, 
запишани во изводот од матичната книга на родени на 
детето;“ 

 
Член 3 

Во член 11 став 1 пред точка 1 се додава нова точка 
1 која гласи:  

„1.лична карта од мајката (фотокопија) односно до-
каз за постојано место на живеење за мајката издаден 
од Министерство за внатрешни работи, освен во случај 
мајката да не е жива;“  

Точката 4 се менува и гласи: 
„4. извод односно изводи од матичната книга на ро-

дени за детето односно децата од претходниот ред на 
раѓање на мајката и изјава од таткото односно старате-
лот  за редоследот на раѓања на  децата на мајката, 
спрема датумот и часот на раѓањата, запишани во изво-
дот од матичната книга на родени на детето;“ 

Точките: „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 и 18“ стануваат точки: „2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18 и 19“. 

Во став 2 броевите: „7, 8, 9,10, 11 и 12“ се заменува-
ат со броевите: „8, 9, 10, 11, 12 и 13“. 

Во став 3 броевите: „16, 17 и 18“ се заменуваат со 
броевите „17, 18 и 19“. 

Член 4 
Во член 12 став 1 по зборот „мајката“ се додаваат 

зборовите  „приложува фотокопија на лична карта со 
оригинал на увид и“ и се бришат броевите 1 и 7. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Ако мајката го смени постојаното место на живее-

ње барањето за продолжување на правото на родител-
ски додаток за дете со потребната документација се 
поднесува  до центарот за социјална работа на чие по-
драчје мајката има ново постојано место на живеење.“ 

Во став 3 по зборот „правото“ се додаваат зборови-
те „приложува фотокопија на лична карта со оригинал 
на увид и“ и се бришат броевите  1 и 6, а броевите: „5, 
13, 15, 16, 17 и 18“ се заменуваат со броевите: „6, 14, 
16, 17, 18 и 19“.  

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и  5. 
Во ставот 5 кој станува став 6 броевите: „16, 17 и 

18“ се заменуваат со броевите: „17, 18 и 19“. 
  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
    Бр. 11-3-109/5 
6 март 2009 година                                 Министер,  

   Скопје                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 
_____________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
659. 

По извршеното проверување, на изворниот текст на 
Одлуката за  менувачки работи („Службен весник на 
РМ бр. 31/09”), утврдено е дека е направена техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА  МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 
 
1. Во Одлука за менувачки работи („Службен вес-

ник на РМ” бр. 31/09), во глава II. Услови за добивање 
дозвола за вршење менувачки работи и потребна 
документација, точка 9 се менува и гласи: 

„9. При отворањето на сметките од точка 8 став 1 
алинеја 4, овластениот менувач е должен да и достави 
на овластената банка решение за добивање дозвола за 
вршење менувачки работи издадено од Народната 
банка.”  

 
И. бр. 02-15/II-1/2009/2               Од Народната банка 
  6 март 2009 година                на Република Македонија 

     Скопје 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

660. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05 и 70/06) и член 
205 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.38/05), поста-
пувајќи по известувањето за концентрација поднесено 
од претпријатието ГОФИ – Група за финансирање и 
инвестиции СА преку полномошник Кристијан Поле-
нак, адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на кон-
куренцијата на седница одржана на ден 13.02.2009 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

претпријатијата ГОФИ – Група за финансирање и 
инвестиции СА (GOFI – Group of Finance and 
Investment SA), акционерско друштво со седиште на 
СН-6815 Мелиде, Виа Покобели14, Швајцрија (CH-
6815 Melide, Via Pocobelli14, Switzerland) и Акцио-
нерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК АД 
Скопје со седиште на ул. „Васил Главинов“ бр.12 
ТЦЦ Плаза, Скопје, Република Македонија, по основ 
на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одред-
бите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема 
да има за последица значително спречување, ограни-
чување или нарушување на ефективната конкурен-
ција на пазарот или на негов суштински дел, особено 
како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од 6 000,00 
денари и за решението во износ од 30 000,00 денари, по 
тарифен бр. 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

 
   Бр. 07-36/3        

13 февруари 2009 година                 Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
661. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 
Законот за заштита на конкуренцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 
22/07) и член 205 од Законот за општата управна по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/05), постапувајќи по известувањето за концен-
трација поднесено од Хипо Инвестментбанк АГ, Св. 
Полтен Австрија, преку Адвокатско друштво Поле-
нак од Скопје, Комисијата за заштита на конкурен-
цијата на седница одржана на ден 13.02.2009 година, 
го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен со 
седиште во Св. Полтен и деловна адреса на Кремсер 
Гасе 20, 3100 Св. Полтен, Австрија, Финансиа Груп АД 
Софија со седиште во Софија и деловна адреса на ул. 
Шејново бр.7, регион Средец, Софија, Република Буга-
рија и Капитал Банка АД Скопје, со седиште на Ул. 
27ми Март бр. 1 Скопје Република Македонија, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците, и е во соглас-
ност со одредбите на Законот. 

2. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-
пријатијата Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен со 
седиште во Св. Полтен и деловна адреса на Кремсер 
Гасе 20, 3100 Св. Полтен, Австрија, Алфа Финансиски 
Холдинг АД Софија, со седиште во Софија и деловна 
адреса на Иван Вазов бр. 30, регион Средец, Софија  
Бугарија и Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје, со 
седиште  на Ул. Вељко Влаховиќ бр. ½-2 Скопје Репуб-
лика Македонија, иако потпаѓа под одредбите од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, нема да има за пос-
ледица значително спречување, ограничување или на-
рушување на ефективната конкуренција на пазарот или 
на негов суштински дел, особено како резултат на соз-
давање или зајакнување на доминантната позиција на 
учесниците, и е во согласност со одредбите на Законот. 

3. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,00 денари 
и за решението во износ од 30.000,00 денари, по тари-
фен број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

 
    Бр. 07-37/3        

13 февруари 2009 година                 Претседател, 
     Скопје                           Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
662. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 
Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од НБГ Саут Истерн Јуроп Фонд ЛП (НБГ 
СЕЕФ) и НБГИ СЕЕ Девелопмент Капитал Фонд ЛП 
(НБГИ СЕЕДКФ) преку полномошник Адвокатско 
друштво Поленак Скопје, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седница одржана на ден 13.02.2009 
година, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу НБГ 

Саут Истерн Јуроп Фонд ЛП со регистрирано седиште 
на Олд Чејн Хаус, 128 Квин Викториа Стрит, Лондон 
EC4V 4BJ, НБГИ СЕЕ Девелопмент Капитал Фонд ЛП  
со регистрирано седиште на Олд Чејн Хаус, 128 Квин 
Викториа Стрит, Лондон EC4V 4BJ и ФХЛ МЕРМЕ-
РЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, со регистрирано седи-
ште на ул. “Крушевски пат” бб, Прилеп, Македонија, 
по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,00 
денари и за решението во износ од 30 000,00 денари, по 
тарифен бр. 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-
3095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 
програма 72231300 и при подигнување на решението 
да достави доказ за извршена уплата на администра-
тивните такси. 

 
     Бр. 07-83/3        

13 февруари 2009 година                 Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
663. 

Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 
став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 113/2007), директорот на Управата за ветери-
нарство донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДО-
МАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ,  СЕМЕ ЗА ВЕШ-
ТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И 
ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, 
ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО 
ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 

 
I. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест Лигавка и шап, се за-
бранува увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на 
пратки со:  

1. живи домашни и диви чапункари; и 
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ем-

бриони по потекло од домашни и диви чапункари, кои 
не потекнуваат од земјите наведени во Прилог 1 кој е 
составен дел на ова решение.  

II. Заради спречување на внесување во Република 
Македонија на заразната болест Лигавка и шап, се за-
бранува увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на пра-
тки со:  

1. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и 
диви чапункари; и 

2. производи, суровини и отпадоци по потекло од 
домашни и диви чапункари, кои не потекнуваат од зем-
јите наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова ре-
шение.  

III. Забраната за увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
на пратките од точка I потточка 1 останува на сила за 
земјите наведени во Прилог 1 кој е составен дел ова на 
решение доколку пратките поминувале низ некои од 
земјите кои не се наведени во Прилог 1 кој е составен 
дел на ова решение. 

IV. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка II потточка 2 од ова решение не се однесува 
на следниве пратки: 

- млеко, млеко во прав и млечни производи за чо-
вечка исхрана кои претходно се високо пастеризирани, 
термички обработени на температура од 720С повеќе 
од 15 секунди или подложени на некој друг еквивален-
тен третман; 

- млеко за исхрана на животните кое е двојно пасте-
ризирано, третирано така што е постигната pH вред-
ност пониска од 6 во траење од 1 час; 

- пратки во херметички затворени контејнери кај 
кои со преработката е постигната вредност од Fo3 или 
повеќе, односно стерилни контејнери; 

- производи кај кои во текот на преработката е по-
стигната температура во средината на производот од 
најмалку 700С во период не пократок од 30 минути; 

- лој, желатин и слични производи кои се термички 
обработени со температура од најмалку 700С во период 
не пократок од 30 минути; 

- волна, четина и други влакна по потекло од чапун-
кари за индустриска употреба кои се индустриски ис-
прани, третирани со формалдехид во херметички за-
творени контејнери во траење од најмалку 24 часа или 
третирани на некој друг начин што би осигурало дека 
вирусот на Лигавка и шап е уништен;  
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- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во 
морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или тре-
тирани на некој друг начин како што е пропишано со 
стандардите на Меѓународната организација за здрав-
ствена заштита на животните (ОИЕ);  

- трофеи од диви животни кои се провриени во вре-
ла вода на начин со кој ќе се осигура дека се отсранети 
сите материи освен коските, роговите, чапунките, кан-
џите, копитата или забите; 

- производи кај кои се постигнати следните услови: 
активност на водата од 0,93 или помалку, pH вредност 
од 6 или помалку, време на зреење од најмалку 9 месе-
ци и тежина од најмалку 5,5 килограми; 

- сува или полусува храна за домашни миленици 
третирани на начин што би осигурало дека вирусот на 
Лигавка и шап е уништен.   

V. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка II потточки 1 и 2 од ова решение не се однесу-
ва на пратките кои потекнуваат од земјите наведени во 
точка 2 и 4 од Прилог 3 кој е составен дел на ова реше-
ние и од териториите на земјите наведени во точка 1 и 
3 од Прилог 3 кој е составен дел на ова решение за на-
ведените видови животни и под наведените специјални 
гаранции и услови.  

VI. На пратките со свежо обезкостено месо и мату-
рирано месо од говеда, кои потекнуваат од земјите и 
териториите наведени под точка 3. Бразил, BR-1 од 
Прилог 3 од ова решение, кои се добиени од животни 
кои се заклани во период од 31 јануари 2008 година до 
1 декември 2008 година, ќе им биде дозволен увоз во 
Република Македонија до 30 јуни 2009 година. 

VII. Сите производи од чапункари кои се предмет 
на забрана со ова решение што граѓаните ги пренесува-
ат преку границата на Република Македонија како ли-
чен багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се от-
странуваат.   

VIII. Со влегување во сила на ова решение, преста-
нува да важи Решението за забрана на увоз во Републи-
ка Македонија и транзит преку територијата на Репуб-
лика Македонија на живи домашни и диви чапункари, 
семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембрио-
ни, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и от-
падоци по потекло од домашни и диви чапункари   
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/2008, 140/2008, 149/2008 и 8/2009). 

IX. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 11-3069/1  
6 март 2009 година                                 Директор, 

   Скопје                                    Дејан Рунтевски, с.р. 

Прилог 1 
 

- Австрија;   - Полска; 
- Белгија;   - Португалија; 
- Босна и Херцеговина; - Романија; 
- Бугарија;  - Србија; 
- Велика Британија; - Соединети Американски Држави;
- Германија;  - Словачка; 
- Грција;  - Словенија; 
- Данска;  - Унгарија; 
- Естонија;  - Финска; 
- Ирска;  - Франција; 
- Италија;  - Хрватска; 
- Исланд;  - Холандија; 
- Канада;  - Црна Гора; 
- Кипар;  - Чешка; 
- Латвија;  - Чиле; 
- Литванија;  - Швајцарија; 
- Луксембург;  - Шведска; 
- Малта;  - Шпанија. 
- Норвешка;  
- Нов Зеланд;      

 
 

Прилог  2 
 

- Австралија;   - Полска; 
- Австрија;   - Португалија; 
- Белгија;  - Романија; 
- Босна и Херцеговина; - Соединети Американски Држави;
- Бугарија;  - Србија; 
- Велика Британија;  - Словачка; 
- Германија;  - Словенија; 
- Грција;  - Унгарија; 
- Данска;  - Финска; 
- Естонија;  - Франција; 
- Италија;  - Хрватска; 
- Исланд;  - Холандија; 
- Ирска;  - Црна Гора; 
- Канада;  - Чешка; 
- Кипар;  - Чиле; 
- Косово;  - Швајцарија; 
- Латвија;  - Шведска; 
- Литванија;  - Шпанија. 
- Луксембург;  
- Малта;  
- Норвешка;  
- Нов Зеланд;     
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