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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1832. 

И С П Р А В К А 
 
Во Одлуката број 07-447 од 28 јули 2009 година, 

направен е превид и точката број 43 се брише. 
 

     Бр. 07-447/2 
29 јули 2009 година         Кабинет на претседателот  

  Скопје          Република Македонија 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1833. 
Врз основа на член 383, став 1 , алинеја 1 и член 

418, став 1 од Законот за трговските друштва („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 
25/07 и 87/08), Владата на Република Македонија во 
својство на Собрание на Акционерското друштво за 
транспорт Македонски железници Транспорт АД-
Скопје, на седницата одржана на 25.04.2009 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за транс-
порт Македонски железници Транспорт АД – Скопје 
број 19-2597/4 од 8 мај 2007 година, членот 6 се менува 
и гласи: 

 
„Предмет на работење на Друштвото се следните 

дејности: 
49.10 Патнички железнички транспорт, меѓуград-

ски 

 Стр. 
1860. Одлука за одобрување на регулиран 

максимален приход и регулирана 
просечна цена на производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлин-
ска енергија за греење за регулиран 
период  на Топлификација АД-Скопје 94

1861. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и регулирана 
просечна цена за производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлин-
ска енергија за греење за регулиран 
период на Скопје Север АД-Скопје  95

1862. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и регулирана 
просечна цена за производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлин-
ска енергија за греење за регулиран 
период на АД ЕЛЕМ - Подружница 
Енергетика – Скопје  95

1863. Листа за дополнување и ажурирање 
на Листата на постојани вештаци во 
Основен суд Неготино..........................  96

 Огласен дел........................................... 1-48
 

 
49.20 Товарен железнички транспорт 
52.10 Складирање на стока 
52.21 Услужни дејности поврзани со копнениот 

превоз 
52.24 Претовар на товар 
52.29 Останати придружни дејности во превозот 
58.11 Издавање на книги 
58.12 Издавање на именици и списоци на адреси 
58.13 Издавање на весници 
58.14 Издавање на списанија и периодични публи-

кации 
58.19 Други издавачки дејности 
18.11 Печатење на весници 
18.12 Друго печатење 
18.13 Услужни дејности во врска со печатењето и 

објавувањето 
18.14 Книговезни и сродни услуги 
33.17 Поправка и одржување на други превозни 

средства 
33.18 Поправка на останата опрема 
49.31 Градски и приградски патнички копнен 

транспорт 
33.11 Поправка на фабрикувани производи од 

метал 
33.12 Поправка на машини 
33.13 Поправка на електронска и оптичка опрема 
33.14 Поправка на електрична опрема 
49.39 Друг патнички копнен транспорт неспомнат 

на друго место 
49.41 Товарен патен транспорт 
49.42 Услуги за преселување 
58.29 Издавање на останата програмска опрема 
62.01 Компјутерско програмирање 
62.02 Компјутерски консултантски дејности 
62.03 Дејности на управување со компјутерска 

опрема 
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62.09 Останати услуги во врска со информатичка 
технологија и компјутерите 

63.01 Обработка на податоци хостирање и слични 
дејности: интернет портали 

63.11 Обработка на податоци, хостирање и слични 
дејности 

63.12 Интерни портали 
63.99 Останати информативни услужни дејности, 

неспомнати на друго место 
73.1 Маркетинг (реклама и пропаганда) 
77.39 Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на 

останати машини, опрема и материјални добра, нес-
помнати на друго место 

95.11 Поправка на компјутери и периферна (до-
полнителна компјутерска) опрема 

Приоритетна дејност на Друштвото е: 
- 49.20    Товарен железнички транспорт 
- 49.10    Патнички железнички транспорт.“ 
 

Член 2 
Собранието на Друштвото ќе подготви пречистен 

текст на Статутот кој ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
     Бр.19-739/1                          Претседател на Владата 
25 април 2009 година         на Република Македонија,  
        Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1834. 

Врз основа на член 55 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 
150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА ПЛАНИНАРСКИОТ СПОРТСКИ  

КЛУБ „ПЕЛИСТЕР“- БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движни ствари-ќебиња  војнички-100 парчиња. 

Правото на сопственост на движните ствари од став 
1 на овој член се пренесува, на Планинарскиот спорт-
ски клуб “Пелистер“- Битола, без надомест. 

Член 2 
Министерството за одбрана склучува договор со 

Планинарскиот спортски клуб “Пелистер“ –Битола, за 
уредување на правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука,во рок од десет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.19-1731/1                        Претседател на Владата 
25 април 2009 година         на Република Македонија,  
        Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1835. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 2 од Одлуката за формирање на 
Управен комитет за реформи во сметководството и 
институционалното зајакнување (РЕПАРИС) („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 151/07 и 
23/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25.04.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УП-
РАВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ ВО СМЕ-
ТКОВОДСТВОТО И ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО  

ЗАЈАКНУВАЊЕ (РЕПАРИС) 
 

Член 1 
Во Решението за именување на претседател и чле-

нови на Управен комитет за реформи во сметководс-
твото и институционалното зајакнување (РЕПАРИС), 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
23/09), во точка 1, потточка б), точката 4 се менува и 
гласи: 

„4. Павлинка Манасиева, Стручен соработник во 
Секторот за одобренија и дозволи на Комисијата за 
хартии од вредност.“ 

 
Член 2 

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

 
     Бр.19-1583/1                        Претседател на Владата 
25 април 2009 година         на Република Македонија,  
        Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
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1836. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОСЕБЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2009 ГОДИНА 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1837. 
Врз основа на член 54, 55, 56, 57, и 58 од Законот за 

ветеринарно јавно здравство (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.114/2007), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА 
СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ ЗА 

ИСХРАНА НА ЛУЃЕТО 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се уредуваaт начинот и по-

стапката на: 
1. Службените контроли кои ги вршат официјални-

те ветеринари во кланиците, објекти за манипулација 
со дивеч и објекти за расекување кои ставаат во промет 
свежо месо;  

2. Ставање на здравствен печат на труповите на до-
машните чапункари и копитари, сите цицачи одгледу-
вани како дивеч освен зајаци, крупен одгледуван ди-
веч, како и полутки, четвртинки и половинки расечени 
на три дела;  

3. Асистенцијата на официјалните ветеринари од 
страна на официјалните ветеринарни техничари;  

4. Земање на мостри и тестирање; 
5. Обука на официјалните ветеринари, официјални-

те ветеринарни техничари и персонал од кланиците; 
6. Неопходниот персонал за вршење на службени 

контроли и бројот на  службените контроли, потребни-
от персонал од кланиците овластени да ги помагаат 
официјалните ветеринари при вршењето на службени-
те контроли при преглед на свежо месо од живина и за-
јаци; 

7. За вршење на службена контрола на бивални ме-
котели, иглокожи, туникати и гастроподи;  

8. За вршење на службена контрола на производи 
од риба;  

9).За вршење на службена контрола на млеко и про-
изводи од млеко; 

(2) Одредбите од овој правилник се однесуваат и на 
храната што се увезува.  

(3) Со овој правилник се уредуваат посебните пра-
вила за организирање и спроведување на службените 
контроли на храна од животинско потекло кои се екви-
валентни на Regulation (EC) No 854/2004 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 29 April 2004 laying down specific rules for the 
organisation of official controls on products of animal 
origin intended for human consumption.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поими 
 

Член 2 
(1) Одделни изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 
1. „официјален ветеринар“ е доктор по ветеринарна 

медицина кој е квалификуван, во согласност со овој 
правилник, да дејствува во такви овластувања согласно 
Законот за ветеринарно здравство; 

2. „овластен ветеринар” е доктор по ветеринарна 
медицина, ветеринар назначен од Управата за ветери-
нарство да спроведува специфични службени контроли 
во одгледувалиште во согласност со прописите за вете-
ринарно здравство; 

3. „официјален ветеринарен техничар“ е лице ква-
лификувано во согласност со овој правилник, да 
деjствува со такви овластувања и назначено од Управа-
та за ветеринарство и работи под надзор и одговорност 
на официјалниот ветеринар; и 

4. „здравствена ознака“ значи ознака што покажува 
дека, кога е нанесена, била спроведена службена кон-
трола во согласност со овој правилник.  

(2) Исто така се применуваат поимите наведени во: 
Закон за безбедност на храна,  Законот за нуспроизво-
ди од животинско потекло, прописите за општите хиги-
енски барања и прописите за посебните барања за хра-
ната од животинско потекло. 

 
2. СЛУЖБЕНИ КОНТРОЛИ ПОВРЗАНИ 

СО ОБЈЕКТИТЕ  
Објекти 

 
Член 3 

Службени контроли се вршат во  објектите кои се одо-
брени согласно Законот за ветеринарно јавно здравство.   

  
Општи принципи за службени контроли во поглед 

на храната од животинско потекло  
Член 4 

(1) Операторите со храна треба да ја овозможат се-
та неопходна помош потребна да се обезбеди дека 
службените контроли спроведени од Управата за вете-
ринарство може да се изведат ефективно, а особено: 

1. да овозможат пристап до сите згради, објекти, 
простории или останати инфраструктури; 

2. да ја  стават на располагање сета достапна доку-
ментација и записите потребни согласно прописите 
или оние документи што се сметаат за неопходни од 
Управата за ветеринарство за оценување на ситуација-
та при вршење на службена контрола. 

(2) Управата за ветеринарство ги спроведува службе-
ните контроли за да се верификува сообразноста на опера-
торите со храна со барањата од прописите од областа на 
безбедноста на храната, ветеринарното здравство и про-
писите за нуспроизводите од животинско потекло.  

      Бр. 19-1899/1                   Претседател на Владата 
25 април 2009 година                              на Република Македонија, 
         Скопје                              м-р Никола Груевски, с.р. 
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(3) Службените контроли од став (1) на овој член 
вклучуваат: 

1. увиди на добрата хигиенска пракса и системите 
за внатрешна контрола (НАССР); 

2. службените контроли уредени со овој правилник, 
а особено членовите 5 и 51 од овој правилник; и 

3. сите конкретни задачи за увид уредени со прило-
зите. 

(4) Со увидот на добрите хигиенските пракси се ве-
рификува дали операторите со храна ги применуваат 
постапките постојано и соодветно, а особено:  

1. контрола на информациите за ланецот на исхра-
на; 

2. дизајнот и одржувањето на објектите и опремата; 
3. предоперативната, оперативната и постоператив-

ната хигиена; 
4. хигиената на вработените; 
5. обуката за хигиена и постапки за работа; 
6. контролата на штетници; 
7. квалитетот на водата; 
8. контрола на температурата; и 
9. контролите на храна што влегува и го напушта 

објектот и сета придружна документација. 
(5) Со увидот на постапките базирани на НАССР се 

верифицира дали операторите со храна ги применуваат 
таквите постапки постојано и соодветно, а особено да 
обезбедат дека постапките ги постигнуваат посебните 
барања за храна од животинско потекло. Увидот особе-
но треба да одреди дали постапките гарантираат, дека 
производите од животинско потекло: 

1. се усогласени со микробиолошките критериуми 
утврдени со прописите од областа на безбедноста на 
храна и ветеринарното здравство; 

2. се усогласени со прописите за резидуи, контами-
ненти и забранети супстанции; и 

3. не содржат физички опасности, како што се стра-
ни тела. 

Доколку во согласност со општите барања за без-
бедност на храна, операторот со храна ги користи по-
стапките утврдени во Упатства за примена на НАССР  
принципите, наместо да утврди сопствени конкретни 
постапки, увидот ја опфаќа правилната примена на тие 
насоки.  

(6) Верификување на сообразноста со одредбите за 
посебните барања за храна од животинско потекло, во 
однос на примената на идентификационите ознаки, се 
прави во сите објекти одобрени во согласност со про-
писите за ветеринарно здравство, дополнително вери-
фикација на сообразноста со останатите барања за 
следливоста. 

(7) Во случај на кланици, објекти за обработка на 
дивеч и објекти за расекување кои ставаат во промет 
свежо месо, официјалните ветеринари спроведуваат 
увид согласно ставовите (3) и (4) од овој член. 

(8) При увидот, треба особено: 
1. да се утврди дали персоналот и активностите на 

персоналот во објектот за време на сите фази на произ-
водниот процес се сообразни со релевантните барања 
од прописите за ветеринарно здравство наведени во 
ставовите 1(а) и (б) од овој член. Во дополнение на 
увидот, може да спроведува тестови на ефективност со 
цел да утврди дали резултатите на персоналот ги задо-
волуваат конкретните параметри; 

2. да се верификува релевантната евиденција на 
операторот со храна; 

3. земат мостри за лабораториските анализи кога 
тоа е потребно; и 

4. да ги документираат сите елементите земени 
предвид како и наодите од увидот. 

(9) Природата и интензитетот на увидот во поглед 
на поедини објекти зависат од проценетиот ризик. За 
таа цел, Управата за ветеринарство редовно ги проце-
нува: 

1. ризиците по јавното здравје и кога тоа е соодвет-
но ризиците по здравствената заштита на животните; 

2. во случај на кланици, аспектите по благосостој-
бата на животните; 

3. типот и резултатите од спроведените процеси; и 
4. претходната евиденција на операторот со храна 

во поглед на сообразноста со прописите за безбедност 
на храна.   

Свежо месо  
Член 5 

(1) Службените контроли во поглед на свежото ме-
со се спроведуваат во согласност со членовите 6, 7,  8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 23, 
24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 од 
овој правилник.  

(2) Официјалните ветеринари вршат службени кон-
троли во кланиците, објектите за обработка на дивеч и 
објектите за расекување, кои ставаат во промет свежо 
месо во согласност со општите барања од член 7 од 
овој правилник и посебни барања од членовите 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 
30 од овој правилник, особено во поглед: 

1. информации за ланецот на исхрана; 
2. ante mortem инспекција (преглед пред колење); 
3. благосостојба на животните; 
4. post mortem инспекција (преглед по колење); и 
5. специфичен ризичен материјал и други нуспроиз-

води од животинско потекло, и  
6. лабораториски тестирања. 
(3) Здравствените ознаки на труповите на домашни 

копитари и чапункари, фармски одгледуваните цицачи, 
со исклучок на лагоморфи, и крупен дивеч, како и по-
ловинки трупови, четвртинки и парчиња добиени со 
сечење на половинки на три парчиња, се означуваат со 
здравствен печат во кланиците и објектите за обрабо-
тка на дивеч во согласност со член 31 на овој правил-
ник. Здравствениот печат  се ставаат од страна на офи-
цијалниот ветеринар или под одговорност на официја-
лен ветеринар кога со службените контроли не се 
откриени било какви недостатоци што го прават месо-
то несообразно за исхрана на луѓе.  

(4)  По спроведувањето на контролите наведени  во 
точките 1 и 2 од став (1) на овој член, официјалниот ве-
теринар ги презема неопходните мерки содржани во 
членовите 8, 9, 10, 11 и 12 од овој правилник, а особено 
во поглед на: 

1. соопштување на резултатите од инспекцијата; 
2. одлуки што се однесуваат на информации за ла-

нецот на исхрана; 
3. одлуки што се однесуваат на живи животни; 
4. одлуки што се однесуваат на благосостојбата на 

животните; и 
5. одлуки што се однесуваат на месото. 
(5) При вршење на службените контроли кои се 

спроведуваат во согласност со членовите 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12,  31 и 32, од овој правилник, на официјалниот ве-
теринар може да му асистираат официјалните ветери-
нарни техничари, на начин одреден во член 33 од овој 
правилник, во кој случај, работат како дел од независен 
тим. 

(6)  Бројот на офиијалниот  персоналот за спроведу-
вање на службени контроли се определува во завис-
ност од : 

1. фреквенцијата на контрола утврдена во член 34 
од овој правилник. 

2. Врз основа на пристап базиран на анализа на ри-
зик се одредува бројот на официјален персонал кој тре-
ба да биде присутен на линијата на колење во кланица-
та.  

(7) Бројот на вклучениот официјален персонал го 
одредува Управата за ветеринарство сообразно со бара-
њата од овој правилник. 
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(8) Управата за ветеринарство може да дозволи на 
персоналот на кланицата да асистира при службените 
контроли извршувајќи одредени специфични задачи, 
под надзор на официјалниот ветеринар, во врска со 
производството на месо од живина и лагоморфи во сог-
ласност со член 37  од овој правилник. Во тој случај 
персоналот кој ги извршува таквите задачи:  

1. е квалификуван и има поминато обука во соглас-
ност со тие одредби; 

2. постапува независно од персоналот за производс-
тво; и 

3. го известува официјалниот ветеринар за сите не-
достатоци. 

(8) Управата за ветеринарсттво може исто така да 
одобри на персоналот во кланиците да спроведува спе-
цифични задачи за земање мостри и тестирање во сог-
ласност со член 30 од овој правилник. 

(9) Официјалните ветеринарни и официјалните ве-
теринарни техничари треба да бидат квалификувани и 
да имаат поминато обука согласно со членовите 35 и 
36 од овој правилник. 

 
3. ПОСТАПКИ НА ОФИЦИЈАЛНИОТ ВЕТЕРИНАР 
ПРИ ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ 

 
Постапки при увид 

 
Член 6 

(1) Дополнително на општите барања од член 4 став 
(4) од овој правилник кои се однесуваат на постапките 
на увид на добрата хигиенска пракса, официјалниот ве-
теринар верификува и континуирана сообразност со 
сопствените внатрешни процедури на контрола на опе-
раторите со храна кои се однесуваат на собирање, 
транспорт, складирање, ракување, преработка и упо-
треба или отстранување на нуспроизводите од живо-
тинско потекло, вклучително специфично ризичниот 
материјал, за кои операторот со храна е одговорен. 

(2) Дополнително на општите барања од член 4 став 
(5) од овој правилник за увид на НАССР, официјалниот 
ветеринар треба да провери дали постапките на опера-
торот гарантираат, дека месото: 

1. не покажува пато-физиолошки абнормалности 
или промени; 

2. не содржи фекално или друго загадување; и 
3. не содржи специфичен ризичен материјал, освен 

доколку така е утврдено со прописите за ветеринарно 
здравство и безбедност на храна и доколку е произве-
дено во согласност со прописите за ТСЕ.  

 
Постапки при инспекција 

 
Член 7 

(1) При извршување на официјалните контроли во 
согласност со овој член, официјалниот ветеринар ги зе-
ма предвид резултатите од увидот извршен согласно со 
членовите 4 и 6 од овој правилник.  

(2) Офијалниот ветеринар ја спроведува постапката 
согласно следното: 

1. Информации за ланецот на исхрана кој опфаќа: 
(а) Официјалниот ветеринар ги проверува и анали-

зира релевантните информации од записите на одгле-
дувалиштето за потекло на животните наменети за ко-
лење и ги зема предвид документираните резултатите 
од овие проверки и анализи кога врши ante-mortem и 
post-mortem преглед.  

(б) При извршување на инспекциските задачи, офи-
цијалниот ветеринар ги зема предвид официјалните 
сертификати кои ги придружуваат животните и декла-
рации од докторите по ветеринарна медицина кои вр-
шеле контроли на ниво на примарното производство, 
вклучувајќи официјални ветеринари и овластени вете-
ринари.  

(в) Кога операторите со храна во ланецот на исхра-
на преземаат дополнителни мерки за гаранција на без-
бедноста на храната преку спроведување на интегрира-
ни системи, приватни системи на контрола, сертифика-
ција од независна трета страна или на друг начин, и ко-
га овие мерки се документирани, а животните опфате-
ни со овие шеми јасно се идентификуваат, официјални-
от ветеринар може истите да ги земе предвид при спро-
ведување на инспекциските задачи и при увид на 
НАССР процедурите. 

2.  Во поглед на  Ante-mortem преглед кој опфаќа:  
(а) Во согласност со потточките (г) и (д) од оваа 

точка: 
- официјалниот ветеринар врши ante-mortem прег-

лед на сите животни пред колење; 
- инспекцијата треба да се изврши во рок од 24 часа 

по пристигнување во кланицата и помалку од 24 часа 
пред колењето. 

Дополнително, официјалниот ветеринар може да 
побара инспекција во кое било време. 

(б) Ante-mortem прегледот треба особено да утврди 
дали животното кое е предмет на инспекција покажува 
знаци: 

-  дека благосостојбата е нарушена; или 
-  на било која состојба која може да има штетен 

ефект врз здравјето на луѓето или животните, особено 
откривање на зоонози и болести од Листата А или, кога 
тоа е соодветно, Листата Б од Office International des 
Epizooties (Светска организација за здравствена зашти-
та на животните -  OIE). 

(в) Дополнително на рутинските ante mortem прег-
леди, официјалниот ветеринар извршува клинички 
преглед на сите животни кои операторот со храна или 
официјалниот помошник ги одвоил на страна. 

(г) Во случај на принудно колење надвор од клани-
ца и на уловен дивеч, официјалниот ветеринар во кла-
ницата или објектот за ракување со дивеч треба да ја 
прегледа декларацијата која го придружува трупот на 
животното издадена од страна на ветеринар или обуче-
но лице, во согласност со прописите од областа на ве-
теринарното здравство за посебните барања за храна од 
животинско потекло.  

(д) Кога тоа е предвидено со член 34 од овој пра-
вилник или со посебните барања, ante-mortem прегле-
дот може да се изврши во одгледувалиштето на потек-
ло. Во такви случаи, официјалниот ветеринар во клани-
цата треба да изврши ante-mortem преглед само кога 
тоа и до кој степен тоа е одредено.  

3. Благосостојба на животните 
Официјалниот ветеринар верифицира сообразност 

со прописите за благосостојба на животните, кои се од-
несуваат на заштита на животните за време на колење-
то и во текот на транспортот. 

4. Post-mortem преглед  
(а) Трупот и внатрешните органи, треба без одло-

жување, по колењето да подлежат на post mortem прег-
лед. Сите надворешни површини треба визуелно да се 
прегледаат. За таа цел, се применува минимално раку-
вање со трупот и со внатрешните органи или употреба 
на специјална техничка опрема. Особено внимание тре-
ба да се посвети на утврдување на присуство на зооно-
зи и болести од ОIЕ Листата А и, кога тоа е соодветно 
и ОIЕ Листата Б. Брзината на линијата за колење и бро-
јот на присутен инспекциски персонал треба да е соод-
ветен за да се овозможи соодветна инспекција.  

(б) Доколку е неопходно, се превземаат и дополни-
телни испитувања како палпација и засекување на де-
ловите од труповите и внатрешните органи, како  и ла-
бораториски тестови со цел да, секогаш кога е тоа по-
требно: 

- за да се постави конечна дијагноза; или 
- за да се детектира присуство на:   
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i) болест кај животното, 
ii) резидуи и контаминенти во вредности повисоки од 

нивото утврдено со прописите за безбедност на храна, 
iii) несообразност со микробиолошките критериу-

ми, или 
(iv) други фактори на основа на кои месото може да 

се прогласи како неисправно за исхрана на луѓето или 
да да се воведат ограничувања за негово користење, 
особено во случај на животни принудно заклани.   

 (в) Официјалниот ветеринар може, за потребите на 
прегледот, да побара труповите од домашни копитари, 
говеда постари од шест месеци и домашни свињи по-
стари од четири недели, да се достават на постморта-
лен преглед поделени на половинки по должина на 
‘рбетниот столб. Доколку прегледот тоа го условува, 
официјалниот ветеринар може да побара која било гла-
ва или труп да се расечат надолжно. Сепак, за да се зе-
мат предвид особените навики на конзумациија, техно-
лошките достигнувања или конкретната санитарна си-
туација, надлежниот орган може да одобри инспекција-
та на домашни копитари, говеда постари од шест месе-
ци и домашни свињи постари од четири недели да се 
спроведе на трупови што не се поделени на половинки.    

(г) Прегледот, треба да се врши со особено внимание, за 
да се обезбеди дека контаминацијата на месото преку палпа-
ција, расекување или засекување е минимална. 

(д) Во случај на принудно колење, трупот треба да е 
предмет на post-mortem испитување во најкус можен рок во 
согласност со подточките  (а) до (г) од оваа трочка, пред да 
биде ставен во промет за исхрана на луѓе. 

5.  Специфичен ризичен материјал и други нуспро-
изводи од животинско потекло 

Во согласност со посебните прописи за специфич-
ниот ризичен материјали и други нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, официјалниот ветеринар го проверу-
ва отстранувањето, одделувањето и кога тоа е соодвет-
но, обележување на таквите производи. Официјалниот 
ветеринар треба да обезбеди дека операторот со храна 
ги презема сите неопходни мерки за да избегне конта-
минација на месото со специфичниот ризичен матери-
јал во текот на колењето (вклучувајќи го и зашеметува-
ње) и отстранување на специфичниот ризичен матери-
јал. 

6.  Лабораториски тестирања 
(а) Официјалниот ветеринар обезбедува дека зема-

њето на мостри, и дека самите мостри се соодветно 
идентификувани, со нив соодветно се ракува и се пра-
ќаат во соодветни лаборатории во рамките на : 

- мониторингот и контрола врз зоонозите и зоонот-
ските агенси ; 

- специфични лабораториски тестирања за дијагноза на 
ТСЕ во согласност со прописите за контрола на ТСЕ; 

- откривање на неодобрени супстанции или производи 
и контрола на одобрени супстанции, особено во рамките на 
националната програма за контрола на резидуи; 

- откривање на болести од ОIЕ Листата А и, кога 
тоа е соодветно, од ОIЕ Листата Б. 

(б) Официјалниот ветеринар исто така обезбедува 
извршување и на секое друго лабораториско тестирање 
за кое се смета дека е неопходно.  

4. ПОСТАПКИ НА ОФИЦИЈАЛНИОТ ВЕТЕРИНАР  
ПО СПРОВЕДЕНИТЕ  СЛУЖБЕНИ КОНТРОЛИ 

 
Известување за резултатите од инспекциите  

Член 8 
(1) Официјалниот ветеринар ги евидентира и евалу-

ира резултатите од извршените прегледи, при што:  
1. Доколку со прегледот се утврди присуство на бо-

лест или состојба што може да влијае на јавното здрав-
ство или здравствената заштита на животните или непо-
волно влијание на благосостојбата на животните, офици-
јалниот ветеринар го информира операторот со храна .   

2. Кога идентификуваниот проблем се појавил во 
текот на примарното производство, официјалниот вете-
ринар го информира ветеринарот кој го посетува одг-
ледувалиштето на потекло, операторот со храна одго-
ворен за местото на потекло (доколку таквите инфор-
мации не ги доведуваат во прашање последователните 
правни постапки) и, кога тоа е соодветно, официјални-
от ветеринар одговорен за надзор врз одгледувалиште-
то на потекло или ловната областа. 

3. Доколку животните се одгледани во друга земја, 
официјалниот ветеринар го информира надлежниот ор-
ган на другата земја каде објектот е лоциран, заради 
преземање на соодветни мерки.   

(2) Резултатите од инспекцијата и испитувањата се 
евидентираат електронски или во пишана форма во со-
одветни бази на податоци. 

(3) Кога во текот на извршување на ante и post-
mortem прегледот или друга инспекциска активност, 
официјалниот ветеринар постави сомнение на присус-
тво на инфективни агенси споменати во ОIЕ Листата А 
или, кога тоа е соодветно, ОИЕ Листата Б, официјални-
от ветеринар треба веднаш да ја извести Управата за 
ветеринарство и треба веднаш да ги преземат сите не-
опходни и превентивни мерки од можно ширење на ин-
фективниот агенс во согласност со прописите за вете-
ринарно здравство.  

Одлуки кои се однесуваат на информациите  
за ланецот на исхрана  

Член 9 
(1) Официјалниот ветеринар верификува дека жи-

вотните не се колат сè додека операторот со храна во 
кланица не ги утврди и не ги провери релевантните ин-
формации за ланецот на исхрана. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член , официјал-
ниот ветеринар може да дозволи колење на животните  
иако релевантните информации за ланецот на исхрана 
не се достапни. Во овој случај, сите релевантни инфор-
мации за ланецот на исхрана треба да се обезбедени 
пред трупот да биде одобрен за исхрана на луѓето. До 
донесување на крајната одлука, труповите и внатреш-
ните органи треба да се складираат одделно од остана-
тото месо. 

(3) Доколку не е во спротивност со  ставот (2) од 
овој член, кога релевантните информации за ланецот 
на исхрана не се достапни во рок од 24 часа по при-
стигнување на животното во кланицата, сето месо од 
животното треба да се прогласи како несоодветно за 
исхрана на луѓето. Доколку животното сè уште не е 
заклано, тоа треба да се усмрти одделно од останатите 
животни. 

(4) Кога придружната евиденција, документација 
или други информации покажуваат дека:  

1.  животните доаѓаат од одгледувалиште или об-
ласт кои се предмет на забрана или други ограничува-
ња заради јавното здравство или здравствена заштита 
на животните; 

2. не се исполнети прописите за употреба на вете-
ринарни медицински производи; и 

3. има присуство на други состојби кои може да 
имаат штетен ефект врз јавното здравство или здрав-
ствената заштита на животните, животните не може да 
се примат за колење, освен во согласност со постапки-
те утврдени со посебени прописи за да се елиминира 
ризикот врз здравјето на луѓето или животните; 

Доколку животните се веќе присутни во кланицата, 
тие треба одделно да се убијат и да се прогласат како 
неисправни за исхрана на луѓе, со преземање на мерки 
на претпазливост за заштита на јавното здравство или 
здравјето на животните, кога тоа е соодветно. Кога 
официјалниот ветеринар смета дека тоа е неопходно, 
официјалните контроли треба да се извршат и на одгле-
дувалиште на потекло на животните. 
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(5) Управата за ветеринарство презема соодветни 
дејства доколку открие дека придружните записи, до-
кументација или останатите информации не соодвес-
твуваат со вистинската состојба на одгледувалиштето 
на потекло или на вистинската состојба на животните 
или имаат за цел намерно погрешно да го наведат офи-
цијалниот ветеринар. Управата за ветеринарство презе-
ма дејства против операторите со храна одговорни за 
одгледувалиштето на потекло или кое било друго вклу-
чено лице. Овие дејства особено се состојат од допол-
нителни контроли. Операторот со храна  одговорен за 
одгледувалиштето на потекло и кое било вклучено ли-
це ги сносат трошоците од таквите дополнителни кон-
троли. 

 
Одлуки кои се однесуваат на живи животни 

 
Член 10 

(1) Официјалниот ветеринар верифицира усогласе-
ност на операторот со храна со неговите обврски сог-
ласно со прописите за ветеринарно здравство и посеб-
ните барања за храна од животинско потекло, за да се 
обезбеди дека животните кои се прифатени за колење 
се наменети за исхрана на луѓе се соодветно идентифи-
кувани. Официјалниот ветеринар обезбедува дека, жи-
вотните чиј идентитет не е со сигурност утврдлив се 
усмртуваат одвоено и се прогласуваат како неисправни 
за исхрана на луѓето. Ако официјалниот ветеринар сме-
та дека е неопходно, официјалните контроли се вршат 
и во одгледувалиштето на потекло на животните. 

(2) Во случај на приоритетни причини за благосо-
стојба на животните, коњите може да се заколат во кла-
ница, иако не се доставени сите барани информации за 
нивниот идентитет.Во секој случај, овие информации 
треба да се достават пред трупот да се прогласи како 
исправен за исхрана на луѓе. Овие барања исто така се 
применуваат во случај на принудни колења на коњите  
надвор од кланиците. 

(3) Официјалниот ветеринар верификува дека опе-
раторите со храна ги исполнуваат одредбите за посеб-
ните барања за храна од животинско потекло, за да се 
обезбеди дека животните со нечиста кожа, волна и ру-
но, кај кои постои неприфатлив ризик од загадување на 
месото во текот на колењето, не се колат за исхрана на 
луѓе, се додека не се исчистат претходно.  

(4) Животните со болест или состојба која може да 
се пренесе врз животни или луѓе преку ракување или 
конзумирање на месото и, општо, животните кои пока-
жуваат клинички знаци на систематска болест или сла-
бост, не се колат за исхрана на луѓето. Таквите живот-
ни треба да се усмртат одделно, во услови кои оневоз-
можуваат други животни или трупови да се контами-
нираат, и истите се прогласуваат како неисправни за 
исхрана на луѓе. 

(5) Колењето на животни за кои постои сомнение 
дека имаат болест или состојба која може да има ште-
тен ефект врз здравјето на луѓето или здравствената за-
штита на животните треба да се одложи. Таквите жи-
вотни треба да минат детални ante-mortem преглед со 
цел да се постави дијагноза. Дополнително, официјал-
ниот ветеринар може да одлучи да земе мостри и извр-
ши лабораториските испитувања како дополнување на 
post-mortеm прегледот. Доколку тоа е неопходно, жи-
вотните треба да се колат одделно или на крај од воо-
бичаеното колење, и треба да се преземат сите неоп-
ходни мерки на претпазливост за да се одбегне конта-
минација на останатото месо. 

(6) Со животните кои може да содржат резидуи од 
ветеринарни медицински препарати, кои ги надминува-
ат утврдените нивоа во согласност со прописите за без-
бедност на храна и ветеринарно здравство, или резидуи 
од забранети супстанции треба да се постапува соглас-
но прописите за контрола на резидуи.   

(7) Официјалниот ветеринар, согласно прописите 
од областа на ветеринарното јавно здравство, ги одре-
дува условите, под негов директен надзор, според кои 
се постапува со животните кои се субјект на посебна 
шема за ерадикација или контрола на дадена болест, 
како бруцелоза или туберкулоза или причинители на 
зоонози како салмонела. Управата за ветеринарство, 
согласно прописите од областа на ветеринарното јавно 
здравство, ги одредува условите под кои таквите жи-
вотните може да се заколат. Овие услови имаат за цел 
минимизирање на контаминацијата на другите живот-
ни како и месото од други животни. 

(8) Животните кои се донесени во кланица за коле-
ње треба, да бидат заклани таму. Сепак, во исклучител-
ни случаи, како сериозни одстапувања во објектите за 
колење, официјалниот ветеринар може да дозволи ди-
ректни пренесувања на животните  во друга кланица.  

 
Одлуки кои се однесуваат за благосостојба  

на животните 
 

Член 11 
(1) Кога прописите кои се однесуваат на заштита на 

животните за време на колење или убивање не се почи-
туваат, официјалниот ветеринар обезбедува операторот 
со храна веднаш да ги превземе неопходните коректив-
ни мерки, како и спречување на повторување. 

(2) Мерките кои ги наредува официјалниот ветери-
нар треба да бидат соодветни и постепено прогресив-
ни, со варирање од давање на упатства до смалување 
или запирање на производството, во зависност од при-
родата и тежината на проблемот. 

(3) Кога тоа е соодветно, официјалниот ветеринар 
ги информира другите надлежни органи за проблемите 
со благосостојбата. 

(4) Кога официјалниот ветеринар открие дека про-
писите кои се однесуваат на заштитата на животните за 
време на транспортот не се почитуваат, презема неоп-
ходни мерки во согласност со релевантните прописи за 
заштита и благосостојба на животните.  

(5) Кога официјалниот ветеринарен техничар извр-
шува проверки за благосостојбата на животните во сог-
ласност со членовите 33 и 34  од овој правилник и по-
себните барања ги евидентираат и утврдуваат  несоо-
бразностите со прописите за заштита на животните, 
тие веднаш го информира официјалниот ветеринар и, 
доколку тоа е потребно во случај на итност, ги презема 
мерките посочени во ставовите (1) до (4) од овој член 
до пристигнувањето на официјалниот ветеринар. 

 
Одлуки кои се однесуваат на  месото 

 
Член 12 

(1) Месото се прогласува како неисправно за исхра-
на на луѓе доколку тоа : 

1. потекнува од животни врз кои не е извршен ante-
mortem преглед, освен за уловен дивеч;  

2. потекнува од животни чии внатрешни органи не 
подлежеле на post-mortem преглед, освен доколку не е 
поинаку утврдено со овој правилник или прописите за 
посебните барања за храна од животинско потекло;  

3. потекнува од животни кои се мртви пред колење-
то, мртвородени, неродени или заколени под седумд-
невна возраст; 

4. е добиено како резултат од тримување на местото 
на убод.  

5. потекнува од животни кои се заболени од боле-
сти од ОIЕ Листата А или, кога тоа е соодветно, ОIЕ 
Листата Б, освен доколку не е поинаку утврдено со по-
себните барања; 

6. потекнува од животни заболени од генерализира-
ни болести како генерализирана септикемија, пиемија, 
токсемија или виремија; 
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7. не е сообразно на микробиолошките критериуми 
утврдени во прописите за безбедност на храна и вете-
ринарно здравство; 

8. покажува паразитска инфестација, доколку не е 
поинаку утврдено со посебните барања; 

9. содржи резидуи или контаминенти кои го надми-
нуваат нивото утврдено со прописите за безбедност на 
храна и ветеринарно здравство. Секое надминување на 
релевантните нивоа треба, кога тоа е соодветно, да во-
ди кон дополнителни анализи.   

10. се добива од животни или трупови кои содржат 
резидуи од забранети супстанции или од животни кои 
се третирани со забранети супстанции, без да ги преју-
дицира посебните прописи за контрола на резидуи; 

11. содржи црн дроб и бубрези од животни постари 
од две години, од региони каде со примена на планот 
за утврдување на присуство на резидуи е откриено оп-
што присуство на тешки метали во животната средина; 

12. е незаконски третирано со супстанции за декон-
таминација; 

13. е незаконски третирано со јонизирачки или УВ 
зраци; 

14. содржи страни тела (освен во случај на дивеч, 
материјал употребен за ловење на животното); 

15. ги надминува максимално дозволените нивоа на 
радиоактивност утврдени со закон; 

16. укажува на патофизиолошки промени, анома-
лии во конзистентноста, недоволно искрварење (со 
исклучок на дивеч) или органолептички аномалии, осо-
бено нагласен сексуален мирис; 

17. потекнува од исцрпени и изгладнети животни; 
18. содржи специфичен ризичен материјали, освен 

доколку не е поинаку утврдено со прописите за ветери-
нарно здравство; 

19. е нечисто или покажува фекално или друго зага-
дување; 

20. содржи крв која може да претставува ризик за 
јавното здравство или здравствената заштита на живот-
ните поради здравствениот статус на кое било животно 
од кое е добиено или поради контаминација настаната 
во процесот на колење; 

21. според мислењето на официјалниот ветеринар, 
по согледувањето на сите релевантни податоци, може 
да представува ризик по јавното здравство или здрав-
ствената заштита на животните или од било која друга 
причина не е соодветно за исхрана на луѓето. 

(2)  Официјалниот ветеринар, согласно прописите 
од областа на ветеринарното јавно здравство, може да 
одреди посебни услови кои се однесуваат на употреба-
та на  месо кое потекнува од животни принудно закла-
ни надвор од кланица.  

5. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД НА  
ДОМАШНИ ГОВЕДА 

 
Говеда помлади од шест недели  

Член 13 
Труповите и внатрешните органи од говеда помла-

ди од шест недели подлежат на следниве постапки за 
post-mortem преглед: 

1. визуелна инспекција на главата и грлото; инцизи-
ја и преглед на ретрофарингeалните лимфни јазли (Lnn. 
retropharyngiales); преглед на усната празнина и грло, 
палпација на јазикот,  

2. визуелна инспекција на белите дробови, трахеја-
та и езофагусот; палпација на белите дробови; инцизија 
и преглед на бронхијалните и медијастиналните лимф-
ни јазли (Lnn. bifucationes, eparteriales и mediastinales). 
Трахејата и главните бронхиални гранки треба да се 
отворат по должина, а белите дробови треба да се заре-
жат по нивната долна третина, нормално на нивната 
главна оска; овие резови не се неопходни кога белите 
дробови се исклучени од исхрана на луѓе; 

3. визуелна инспекција на перикардот и срцето кое 
е расечено по должина, за да се отворат коморите и да 
се направи пресек низ интервертикуларниот септум; 

4. визуелна инспекција на дијафрагмата; 
5. визуелна инспекција на црниот дроб, хепатични-

те и панкреасните лимфни јазли (Lnn. poprtales); палпа-
ција и, доколку е потребно, засекување на црниот дроб 
и неговите лимфни јазли; 

6. визуелна инспекција на гастроинтестиналниот 
тракт, мезентериумот, гастричните и мезентеријалните 
лимфни јазли (Lnn. gastrici mesenterici, craniales, и 
caudales); палпација и, доколку е потребно, засекување 
на гастричните и мезентеријалните лимфни јазли;  

7. визуелна инспекција и, доколку е потребно, пал-
пација на слезината;  

8. визуелна инспекција на бубрезите и, доколку е 
потребно, засекување на бубрезите и на бубрежните 
лимфни јазли (Lnn. renales);    

9. визуелна инспекција на плеврата и перитонеу-
мот; 

10. визуелна инспекција и палпација на папочниот 
регион и на зглобовите. Во случај на сомнение, папоч-
ниот регион треба да се инцизира, а зглобовите да се 
отворат; синовијалната течност треба да се прегледа. 

 
Говеда постари од шест недели 

 
Член 14 

Труповите и внатрешните органи од говеда постари 
од шест недели подлежат на  следниве постапки за 
post-mortem преглед: 

1. визуелна инспекција на главата и грлото; засеку-
вање и преглед на подвиличните, ретрофарингијалните 
и паротидните лимфни јазли (Lnn. retropharyngiales, 
mandibulares, и parotidei); преглед на надворешните му-
скули за џвакање (musculus masseter), каде се прават 
две инцизии паралелно со мандибулата и внатрешните 
мускули за џвакање (musculus pterygoideus), кои се за-
режуваат со еден рез. Јазикот треба да се ослободи за 
да се овозможи детална визуелна инспекција на устата, 
а самиот премин помеѓу устата и фаринксот треба ви-
зуелно да се прегледа и палпира.  

2. визуелна инспекција на трахејата и езофагусот; 
визуелна инспекција и палпација на белите дробови; 
засекување и преглед на бронхијалните и медијасти-
налните лимфни јазли (Lnn. bifucationes, eparteriales и 
mediastinales). Трахејата и главните гранки на бронхии-
те мора да се отворат по должина, а белите дробови 
мора да се засечат по нивната задна третина, нормално 
на нивната главна оска; овие засекувања не се неопход-
ни кога белите дробови се исклучени од исхраната на 
луѓето; 

3. визуелна инспекција на перикардот и срцето кое-
што е засечено по должина за да се отворат коморите и да 
се направи пресек низ интервентрикуларниот септум; 

4. визуелна инспекција на дијафрагмата; 
5. визуелна инспекција и палпација на црниот дроб, 

лимфните јазли на црниот дроб и панкреасот, (Lnn. 
portales); засекување на висцералната површина на цр-
ниот дроб и на основата на каудалниот лобус (lobus 
caudalis) за да се прегледаат жолчните канали; 

6. визуелна инспекција на гастроинтестиналниот 
тракт, мезинтериумот, гастричните и мезентеријалните 
лимфни јазли (Lnn. gastrici mesenterici, craniales, и 
caudales); палпација и, доколку е потребно, засекување 
на гастричните и мезентеријалните лимфни јазли;  

7. визуелна инспекција и, доколку е потребно, пал-
пација на слезината;  

8. визуелна инспекција на бубрезите и, доколку е 
потребно, засекување на бубрезите и на бубрежните 
лимфни јазли (Lnn. renales);    

9. визуелна инспекција на плеврата и перитонеу-
мот; 
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10. визуелна инспекција на гениталните органи 
(освен на пенисот, доколку претходно е отстранет);  

11. визуелна инспекција и, доколку е потребно, пал-
пација и засекување на вимето и неговите лимфни јаз-
ли (Lnn. supramammarii). Кај кравите, секоја половина 
на вимето мора да се отвори по должина, со долг дла-
бок засек се до лактиферните синуси (sinus lactiferes) и 
лимфните јазли на вимето мора да се засечат, освен ко-
га вимето е исклучено од исхрана на луѓето. 

 
6. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД  НА  

ДОМАШНИ ОВЦИ И КОЗИ 
 

Член 15 
Труповите и внатрешните органи на овци и кози 

подлежат на  следниве постапки за post-mortem прег-
лед: 

1. визуелна инспекција на главата по одерување на 
кожата и, во случај на сомнеж, преглед на грлото, јази-
кот и ретрофарингијалните и паротидните лимфни јаз-
ли. Не доведувајќи ги во прашање прописите за здрав-
ствена заштита на животните, овие прегледи не се по-
требни доколку главата, вклучувајќи ги јазикот и мозо-
кот, не се употребуваат за исхраната на луѓето; 

2. визуелна инспекција на белите дробови, трахеја-
та и езофагусот; палпација на белите дробови и брон-
хијалните и медиастиналните лимфни јазли (Lnn. 
bifucationes, eparteriales и mediastinales); во случај на 
сомнение, овие органи и лимфни јазли мора да се засе-
чат и прегледаат;  

3. визуелна инспекција на перикардот и срцето; во 
случај на сомнение, срцето мора да се засече и прегле-
да;  

4. визуелна инспекција на дијафрагмата; 
5. визуелна инспекција на црниот дроб и на панкре-

асните лимфни јазли, (Lnn. poprtales); палпација на цр-
ниот дроб и на неговите лимфни јазли; засекување на 
гастричната површина на црниот дроб за да се испита 
жолчниот канал; 

6. визуелна инспекција на гастроинтестиналниот 
тракт, мезинтериумот, гастричните и мезентеријалните 
лимфни јазли (Lnn. gastrici mesenterici, craniales, и 
caudales);  

7. визуелна инспекција и, доколку е потребно, пал-
пација на слезината;  

8. визуелна инспекција на бубрезите и, доколку е 
потребно, засекување на бубрезите и на бубрежните 
лимфни јазли (Lnn. renales);    

9. визуелна инспекција на плеврата и перитонеу-
мот; 

10. визуелна инспекција на гениталните органи 
(освен на пенисот, доколку веќе е отстранет);  

11. визуелна инспекција на вимето и лимфни јазли; 
12. визуелна инспекција и палпација на папочниот 

регион и зглобовите на младите животни. Во случај на 
сомнение, папочниот регион треба да се засече, зглобо-
вите да се отворат; и синовијалната течност треба да се 
прегледа. 

  
7. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД  НА  

ДОМАШНИ КОПИТАРИ 
 

Член 16 
Труповите и внатрешните органи од копитари под-

лежат на  следниве постапки за post-mortem преглед: 
1. визуелна инспекција на главата и, по ослободува-

ње од јазикот, грлото; палпација и, доколку е потребно, 
инцизија на подвиличните, ретрофарингијалните и па-
ротидните лимфни јазли (Lnn. retropharyngiales, 
mandibulares, и parotidei). Јазикот треба да се ослободи 
за да се овозможи детална визуелна инспекција на 
устата, а преминот помеѓу устата и грлото треба  визу-
елно да се прегледа и да се палпира.  

2. визуелна инспекција на белите дробови, трахеја-
та и езофагусот; палпација на белите дробови и, докол-
ку е потребно, засекување на бронхијалните и медиа-
стиналните лимфни јазли (Lnn. bifucationes, eparteriales 
и mediastinales); Трахејата и главните гранки на брон-
хиите мора да се отворат по должина, а белите дробови 
треба да се засечат по нивната задна третина, нормално 
на нивната главна оска; овие засеци не се неопходни 
кога белите дробови не се употребуваат за исхрана на 
луѓето; 

3. визуелна инспекција на перикардот и срцето кое 
е засечено по должина, за да се отворат коморите и да 
се направи пресек низ интервентрикуларниот септум; 

4. визуелна инспекција на дијафрагмата; 
5. визуелна инспекција, палпација и, доколку е по-

требно, засекување на црниот дроб и на хепатичните и 
панкреасните лимфни јазли, (Lnn. poprtales); 

6. визуелна инспекција на гастроинтестиналниот 
тракт, мезинтериумот, гастричните и мезентеријалните 
лимфни јазли (Lnn. gastrici mesenterici, craniales, и 
caudales); и, доколку е потребно, засекување на га-
стричните и мезентеријалните лимфни јазли;  

7. визуелна инспекција и, доколку е потребно, пал-
пација на слезината ;  

8. визуелна инспекција на бубрезите и, доколку е 
потребно, засекување на бубрезите и на бубрежните 
лимфни јазли (Lnn. renales);    

9. визуелна инспекција на плеврата и перитонеу-
мот; 

10. визуелна инспекција на гениталните органи на 
пастувите (освен на пенисот, доколку претходно е от-
странет) и кобилите;  

11. визуелна инспекција на вимето и лимфните јаз-
ли (Lnn. supramammarii) и, доколку е потребно, засеку-
вање на супрамамарните лимфни јазли; 

12. визуелна инспекција и палпација на папочниот 
регион и зглобовите на младите животни. Во случај на 
сомнение, папочниот регион треба да се засече, а згло-
бовите да се отворат; синовијалната течност треба да 
се прегледа; 

13. сите сиви и бели коњи треба да се прегледаат за 
меланоза и меланоматија со преглед на мускулите и ра-
мените лимфни јазли (Lnn. subrhomboidei) под скапу-
ларната ’рскавица по олабавување на врската на едното 
рамо. Бубрезите треба да се ослободат и да се прегле-
даат со засек низ целиот бубрег. 

  
8. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД  НА  

ДОМАШНИ СВИЊИ 
 

Посебни барања за  Аnte-mortem преглед 
 

Член 17 
(1) Управата за ветеринарство може да одлучи сви-

њите наменети за колење да се подложат на ante-
mortem преглед на одгледувалиштето на потекло. Во 
тој случај, колењето на група свињи од огледувалиште-
то може да се одобри единствено ако: 

1. се придружени со здравствена потврда дадена во 
Прилог II  кој е составен дел на овој правилник; и 

2. се исполнети барањата од ставовите 2 до 5 од 
овој член. 

(2)  Ante-mortem преглед на одгледувалиштата на 
потекло се состои од: 

1. проверки на записите и документацијата во одг-
ледувалиштето, вклучително информации за ланецот 
на исхрана; 

2. преглед на свињите за да се одреди дали: 
(а) имаат болест или состојба која може да се пре-

несе на животни или луѓе преку ракување или конзу-
мирање на месото, или се однесуваат, индивидуално 
или колективно, на начин кој укажува дека таква бо-
лест може да се случи. 
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(б) покажуваат нарушување во општото однесува-
ње или знаци на болест кои може да го направат месо-
то неисправно за исхрана на луѓето, или 

(в) постојат докази или причини за сомневање дека 
тие може да содржат резидуи кои ги надминуваат ни-
воата утврдени со прописи, или резидуи од забранети 
супстанции. 

(3) Официјален ветеринар или овластен ветеринар 
врши премортални контроли на одгледувалиштето. 
Свињите треба директно да се испратат на колење и не 
смеат да се мешаат со другите свињи. 

(4) Ante-mortem преглед во кланицата треба единс-
твено да покрива: 

1. контрола на идентификацијата на животното; и 
2. преглед за да се осигури дека правилата за благо-

состојба на животното се исполнети и дали постојат 
знаци на состојба која може да има несакан ефект врз 
здравјето на луѓето или здравствената заштита на жи-
вотните. Официјалниот помошник може да го врши 
овој преглед. 

(5) Доколку свињите не се заколат во период од три 
дена од издавање на здравствената потврда  утврдена 
во став 1, точка 1 на овој член: 

1. тие не го напуштале одгледувалиштето на потек-
ло на пат до кланицата, треба повторно да се прегледа-
ат и да се издаде нова здравствена потврда;  

2. тие се веќе на пат до или во кланицата, колењето 
може да се одобри откако причината за одолжувањето 
е оценета, под услов свињите да поминат понатамошен 
ветеринарен аnte-mortem преглед.   

Посебни барања за  post-mortem преглед 
 

Член 18 
(1) Труповите и внатрешните органи на свињите, 

кои ги исполнуваат условите од член 17  од овој пра-
вилник, треба да минат низ следниве постапки на post-
mortem преглед: 

1.  визуелна инспекција на главата и грлото, засеку-
вање и преглед на подвиличните лимфни јазли (Lnn. 
mandibulares), визуелна инспекција на устата, преми-
нот помеѓу устата и грлото и јазикот; 

2.  визуелна инспекција на белите дробови, трахеја-
та и езофагусот; палпација на белите дробови и на 
бронхијалните и медиастиналните лимфни јазли (Lnn. 
bifucationes, eparteriales и mediastinales); Трахејата и 
главните бронхиални гранки треба да се отворат по 
должина, а белите дробови треба да се засечат во нив-
ната задна третина, нормално на нивната главна оска; 
овие засеци не се неопходни кога белите дробови не се 
употребуваат во исхрана на луѓето; 

3. визуелна инспекција на перикардот и срцето и 
негово надолжно засекување за да се отворат коморите 
и засекување на интервентиркуларниот септум; 

4. визуелна инспекција на дијафрагмата; 
5. визуелна инспекција на црниот дроб и на хепа-

тичните и панкреасните лимфни јазли, (Lnn. poprtales), 
палпација на црниот дроб и неговите лимфни јазли; 

6. визуелна инспекција на гастроинтестиналниот 
тракт, мезинтериумот, гастричните и мезентеријалните 
лимфни јазли (Lnn. gastrici mesenterici, craniales, и 
caudales); палпација и, доколку е потребно, засекување 
на гастричните и мезентеријалните лимфни јазли;  

7. визуелна инспекција и, доколку е потребно, пал-
пација на слезината;  

8. визуелна инспекција на бубрезите и, доколку е 
потребно, засекување на бубрезите и на бубрежните 
лимфни јазли (Lnn. renales);    

9. визуелна инспекција на плеврата и перитонеу-
мот; 

10. визуелна инспекција на гениталните органи 
(освен на пенисот, ако претходно е отстранет);  

11. визуелна инспекција на вимето и лимфните јаз-
ли (Lnn. supramammarii); засекување на лимфни јазли 
на вимето кај маторици; 

12. визуелна инспекција и палпација на папочниот 
регион и зглобовите на младите животни. Во случај на 
сомнение, папочниот регион треба да се засече, а згло-
бовите да се отворат. 

(2) Управата за ветеринарство може да одлучи, врз 
основа на епидемиолошките и други податоци од одг-
ледувалиштето на потекло, дека свињите за тов сместе-
ни под контролирани услови на интегриран систем на 
производство од моментот кога се одбиени од доење 
треба, во некои или во сите случаи утврдени во члено-
вите 17 и 18 од овој правилник, да подлежат само на 
визуелна инспекција. 

 
9. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД НА ЖИВИНА 

 
Посебни барања за  ante-mortem преглед 

 
Член 19 

(1)  Управата за ветеринарство може да одлучи жи-
вината наменета за колење да биде подложена на ante-
mortem преглед во одгледувалиштето на потекло. Во 
тој случај, колењето на јато живина од одгледувалиште 
може да се одобри единствено ако: 

1. се придружени со здравственa потврда дадена во 
Прилог  I кој е составен дел на овој правилник; и 

2. се исполнети барањата од ставовите 2 до 5 од 
овој член.  

(2) Ante-mortem прегледите на одгледувалиштето 
на потекло се состојат од: 

1. проверки на записите и документацијата на одг-
ледувалиштето на потекло, вклучувајќи ги информаци-
ите за ланецот на исхрана; 

2. проверки на јатото живина за да се одреди дали: 
(а) постои болест или состојба која може да се пре-

несе на животни или луѓе преку ракување или конзу-
мирање на месото или се однесуваат на начин што ука-
жува дека таква болест може да се појави, 

(б) покажуваат нарушување во општото однесува-
ње или знаци на болест што може да го направи месото 
неисправно за исхрана на луѓето, или 

(в) постојат докази или причини за сомнение дека 
тие може да содржат резидуи кои ги надминуваат ни-
воата утврдени во прописите за безбедност на храна и 
ветеринарно здравство или резидуи од забранети суп-
станции. 

(3) Официјален ветеринар или овластен ветеринар 
врши ante-mortem преглед на одгледувалиштето.  

(4) Аnte-mortem преглед во кланицата треба единс-
твено да покрива: 

1. контрола на идентификацијата на животното; и 
2. преглед за да се осигура дека прописите за благо-

состојбата на животното се исполнети и дали постојат 
знаци на состојба која може да има неповолен ефект 
врз здравјето на луѓето и здравствената заштита на жи-
вотните. Официјалениот ветеринарен техничар може 
да го врши овој преглед. 

(5) Доколку птиците не се заколат во период од три 
дена по издавањето на здравствениот сертификат утвр-
ден во став 1 точка 1 од овој член: 

1. доколку јатото не го напуштало одгледувалиште-
то на потекло до кланицата, тие треба повторно да се 
прегледаат и да се издаде нов здравствен сертификат;  

2. доколку јатото е веќе на пат до или во кланицата, 
колењето може да се одобри откако причината за одол-
жувањето е оценета, под услов јатото повторно помине 
низ ante-mortem преглед.  

(6) Кога ante-mortem преглед не се врши на одгле-
дувалиштето, официјалниот ветеринар врши преглед 
на јатото во кланицата. 
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(7) Доколку птиците покажуваат клинички знаци на 
болест, тие не може да се колат за исхрана на луѓе. Ко-
лењето на овие птици на линијата за колење може да се 
одвива на крајот на редовниот процес на колење докол-
ку се преземени мерки за одстранување на ризикот од 
ширење на патогени организми, а просториите се чи-
стат и дезинфицираат веднаш по колењето. 

(8) Во случај на живина одгледувана за производс-
тво на масен црн дроб ‘foie gras’ како и птици со одло-
жена евисцерација закланана на одгледувалиштето на 
потекло, ante-mortem преглед се врши во согласност со 
ставовите 2 и 3 од овој член. Здравствената потврда да-
дена во Прилог II на овој правилник ги придружува не-
евисцерирани трупови до кланицата или до објектот за 
расекување. 

 
Посебни барања за  post-mortem преглед 

 
Член 20 

(1) Сите птици минуваат низ post-mortem преглед 
во согласност со членовите 6, 7, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37 и 38 од овој правилник. Дополнително, официјални-
от ветеринар лично ги врши следниве прегледи: 

1. дневни инспекции на утробата и телесните праз-
нини на репрезентативна мостра од птиците; 

2. детална инспекција на мостра по случаен избор, 
од секоја група живина со исто потекло, на делови од 
птици или цели птици кои се прогласени како неис-
правни за исхрана на луѓе по post-mortem преглед; и 

3. сите неопходни понатамошни испитувања кои се 
потребни кога постои причина за сомневање дека месо-
то од птиците може да е неисправно за исхрана на луѓе.   

(2) При преглед на живина одгледувана за произ-
водство на масен црн дроб ‘foie gras’ и одложена евис-
церација на живина заклана на одгледувалиштето на 
потекло, post-mortem прегледот вклучува преглед на 
здравствената потврда, дадена во Прилог I од овој пра-
вилник, која ги придружува труповите. Кога ваквите 
трупови се транспортираат директно од одгледували-
штето до објектот за расекување, post-mortem преглед 
се изведува во објектот за расекување.  Здравствената 
потврда, дадена во Прилог I од овој правилник, ги при-
дружува труповите кои не се евисцерирани до кланица-
та или до објектот за расекување. 

 
10. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛАГО-

МОРФИ ОДГЛЕДУВАНИ НА ФАРМА 
 

Член 21 
За преглед на лагоморфи одгледувани на фарма се 

применуваат посебните барања за преглед на живина 
од членовите 19 и 20 од овој правилник. 

 
11. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФАРМСКИ 

ОДГЛЕДУВАН ДИВЕЧ 
 

Посебни барања за  ante-mortem преглед 
 

Член 22 
(1)  Ante-mortem преглед може да се врши во одгле-

дувалиштето на потекло кога се исполнети барањата 
согласно прописите за посебните барања за храната од 
животинско потекло. Во овој случај, предморталниот 
преглед го врши официјален или овластен ветеринар. 

(2) Ante-mortem преглед на одгледувалиштето треба 
да вклучува контрола на евиденција или документаци-
јата на фармата вклучувајќи и информации за ланецот 
на исхрана.  

(3) Кога аnte-mortem преглед се извршува не повеќе 
од три дена пред пристигнувањето на животните во 
кланицата, и животните се донесуваат живи до клани-
цата, аnte-mortem преглед во кланицата единствено 
треба да опфаќа:  

1. контрола на идентификацијата на животните; и 
2. преглед за да се обезбеди дека прописите за бла-

госостојба на животното се исполнети и дали постојат 
знаци на состојба која може да има неповолен ефект 
врз здравјето на луѓето и здравствената заштита на жи-
вотните.  

(4) Здравствената потврда која е дадена во Прилог 
II од овој правилник, ги придружува живите животни 
врз кои е извршена инспекција на фармата. Здравстве-
ната потврда, која е дадена во Прилог III кој е составен 
дел на овој правилник, ги придружува живите животни 
врз кои е извршен преглед и кои се заклани на одгледу-
валиште.   

 
Посебни барања за  post-mortem преглед 

 
Член 23 

(1) Инспекциите вклучуваат палпација и, кога тоа 
се смета потребно, засекување на оние делови на жи-
вотни кај кои има промени или за кои постои сомнева-
ње од какви било причини.  

(2). Постапките за post-mortem прегледите опишани 
за говеда и овци, домашни свињи и живина се приме-
нуваат на соодветните видови на фармски огледуван 
дивеч. 

(3) Кога животните се заклани на одгледувалиште-
то на потекло, официјалниот ветеринар во кланицата го 
проверува сертификатот кој ги придружува. 

 
12. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД НА ДИВЕЧ 

 
Посебни барања за post-mortem преглед 

 
Член 24 

(1) Инспекцијата врз дивечот се врши во најкраток 
можен рок по приемот во објектот за ракување со диве-
чот.  

(2) Официјалниот ветеринар ја зема предвид декла-
рацијата или информацијата која ја доставило обучено-
то лице вклучено во ловот на животното во согласност 
со посебните барања за хигиена на храна од животин-
ско потекло. 

(3) Во текот на post-mortem преглед, официјалниот 
ветеринар извршува: 

1. визуелен преглед на трупот, неговите празнини 
и, кога тоа е соодветно, органите со цел да се: 

(а) откријат абнормалности кои не се резултат на 
ловот. За оваа цел, дијагнозата може да се заснова на 
која било информација која обученото лице ја достави-
ло, а која се однесува на однесувањето на животното 
пред убивањето,   

(б) провери дека смртта не е предизвикана од неко-
ја друга причина, освен ловот. 

Доколку оценката не може да се направи само врз 
основа на визуелниот преглед, треба да се направат по-
детални лабораториски испитувања; 

2. испитување на органолептичките абнормалности; 
3. палпација на органите, кога тоа е соодветно; 
4. кога постои сериозна основа за соменение за при-

суство на резидуи или контаминенти, се земаат мостри 
за извршување на анализи на резиуди кои не се резул-
тат од процесот на лов, вклучувајќи ги и контаминен-
тите од животната средина. Кога се врши подетален 
преглед врз основа на таквите сомневања, треба да се 
почека додека прегледот не заврши, пред конечна про-
ценка за целиот дивеч убиен за време на релевантниот 
лов или оние делови од дивечот за кои има сомнение 
или кои покажуваат абнормалности; 

5. преглед на карактеристиките кои укажуваат дека 
месото претставува ризик по здравјето, вклучувајќи: 

(а) невообичаено однесување или нарушување на 
општата состојба на животно, според известување од 
ловецот, 
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(б) генерализирано присуство на тумори или апсце-
си на различни внатрешни органи или мускули, 

(в) артритис, орхитис, патолошки промени на црни-
от дроб или слезината, воспаление на цревата или на 
папочната регија,  

(г) присуство на страни тела кои не потекнуваат од 
процесот на лов во празнините на трупот, стомакот, 
внатрешните органи или урината, дисколорација на 
плеврата или перитонеумот (кога релевантните вна-
трешни органи се присутни),  

(д) присуство на паразити, 
(ѓ) создавање на значително количество на гас во 

гастроинтестиналниот тракт со дисколорација на вна-
трешните органи (кога овие внатрешни органи се при-
сутни),  

(е) значителни абнормалности во бојата, конзи-
стентноста или мирисот на мускулното ткиво или орга-
ните,  

(ж) постари отворени скршеници, 
(з) кахексија и/или општ или локализиран едем, 
(ѕ) скорешна плеврална или перитонеална адхезија 

и 
(и) други очигледни екстензивни промени како пу-

трификација. 
(4) Кога официјалниот ветеринар смета за потреб-

но, ‘рбетниот столб и главата треба да се расечат на-
должно.    

(5) Во случај на ситен дивеч чија утроба не е от-
странета веднаш по убивањето, официјалниот ветери-
нар извршува post-mortem преглед на репрезентативен 
примерок од животните донесени на преглед. Кога инс-
пекцијата укажува на болест пренослива на луѓе или на 
која било карактеристика дадена во став 3(д) од овој 
член, официјалниот ветеринар извршува други провер-
ки на сите животни за да одреди дали тие да се прогла-
сат неисправни за исхрана на луѓе или дали секој труп 
треба индивидуално да се прегледа. 

(6) Во случај на сомнение, официјалниот ветеринар 
може да изврши дополнителни засеци и прегледи на 
релевантните делови од животното потребни за да се 
добие крајната дијагноза. 

(7) Дополнително на случаите наведени член 12 од 
овој правилник, месото кое во текот на post-mortem 
преглед покажува каква било од карактеристиките да-
дени во во членовите 22 и 23 од овој правилник се 
прогласува неисправно за исхрана на луѓе. 

 
13. ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ПРЕГЛЕД  НА ПОСЕБНИ 

ОПАСНОСТИ 
 

Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
(ТСЕ) 

 
Член 25 

(1) Официјалните контроли извршени за контрола 
на ТСЕ треба да ги земат предвид посебните барања за 
превентива и контрола на трансмисивните спонгио-
формни енцефалопатии.  

(2) Месото од животни инфицирано или сомнител-
но на инфекција со ТСЕ се прогласува неисправно за 
исхрана на луѓе. 
 

Цистицеркоза 
 

Член 26 
(1) Постапките за post-mortem преглед опишани во 

овој правилник се минимални барања за преглед за ци-
стицеркоза кај говеда постари од шест недели и кај 
свињи. Како надополна, може да се применат посебни 
серолошки тестови. Во случај на говеда постари над 
шест недели, засекување на масетерите при post-
mortem преглед не е задолжително, кога се применува 
посебен серолошки тест. Истото се однесува кога гове-

дата постари од шест недели се одгледани на фарма ко-
ја официјално е сертифицирана како слободна од ци-
стицеркоза. 

(2) Месото инвадирано со цистицеркоза се прогла-
сува како неисправно за исхрана на луѓето. Кога жи-
вотното не е генерализирано инвадирано, деловите што 
не се инфестирани со цистицеркоза може да се прогла-
сат како исправни за исхрана на луѓе по извршување на 
ладен третман.  

Трихинелоза 
 

Член 27 
(1) Трупови од свињи (домашни свињи, диви свињи 

фармски одгледувани и диви свињи од природа), копи-
тари и други видови подложни на трихинелоза се прег-
ледуваат за трихинелоза во согласност со прописите за 
ветеринарно здравство, доколку законската регулатива 
не предвидува поинаку.  

(2) Месото од животни инфестирано со трихинела 
се прогласува несоодветно за исхрана на луѓе. 
 

Малуес 
 

Член 28 
(1) Копитарите се прегледуваат за малеус. Прегле-

дите за малеус кај копитарите  вклучуваат детални 
прегледи на мукозните мембрани на трахејата, ларин-
ксот, носната шуплина и синусите и нивните разграно-
ци, со поделба на главата по должина на медијалната 
рамнина и одстранување на носниот септум. 

(2) Месото од коњи кај кои е дијагностицирана са-
кагија се прогласува неисправно за исхрана на луѓето. 
 

Туберкулоза 
 

Член 29 
(1) Кога животните реагираат позитивно или сом-

нително на туберкулин, или постојат други основи за 
сомневање за инфекција, се колат одделно од другите 
животни, преземајќи ги сите мерки за претпазливост за 
да се избегне ризикот од контаминација на другите 
трупови тела, линијата за колење и присутниот персо-
нал во кланицата. 

(2) Месото од животни кај кое со post-mortem прег-
лед се откриени локализирани туберкулозни лезии во 
повеќе органи или ткива, се прогласува неисправно  за 
исхрана на луѓето. Кога туберкулозните лезии се про-
најдени во лимфните јазли на само еден орган или на 
дел од трупот, единствено зафатениот орган или дел од 
трупот и придружните лимфни јазли се прогласуваат за 
неисправни за исхрана на луѓе. 
 

Бруцелоза 
 

Член 30 
(1) Кога животните реагираат позитивно или сом-

нително на тест за бруцелоза или постојат други осно-
ви за сомневање на инфекција, се колат одделно од 
другите животни, преземајќи ги сите мерки за претпаз-
ливост за да се избегне ризикот од контаминација на 
другите трупови, линијата за колење и присутниот пер-
сонал во кланицата. 

(2) Месото од животни кај кои со постморталните 
инспекции се открини лезии кои укажуваат на акутна 
инфекција со бруцелоза се прогласува неисправно за 
исхрана на луѓе. Во случај на животни кои позитивно 
или сомнително реагираат на тест за бруцелоза, виме-
то, гениталниот тракт и крвта мора да се прогласат за 
неисправни за исхрана на луѓе дури и ако не се пронај-
дени лезии. 
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14. ЗДРАВСТВЕН ПЕЧАТ 
 

Здравствен печат на месото исправно за  
исхрана на луѓето  

Член 31 
(1). Официјалниот ветеринар го надгледува здрав-

ственото обележување и ознаките кои се користат за 
таа цел.  

(2). Официјалниот ветеринар, особено треба да 
обезбеди дека: 

1. здравствените ознаки се ставаат единствено кај 
животни (домашни копитари и чапункари, фармски 
одгледувани цицачи освен лагоморфи, и крупен дивеч) 
кои минале низ ante-mortem и post-mortem преглед во 
согласност со овој правилник и кога не постои основа 
за прогласување дека месото не е исправно за исхрана 
на луѓето. По исклучок, здравствената ознака може да 
се стави и пред добивање на резултати од испитување 
на трихинелоза, доколку официјалниот ветеринар е си-
гурен дека месото од наведените животни се става во 
промет единствено доколку резултатите се задоволи-
телни, и 

2. здравствената ознака се става на надворешната 
површина од трупот, преку втиснување на ознака со 
мастило или врел жиг, на начин на кој, доколку трупот 
е поделен на половинки или четвртинки, или доколку 
половинките од трупот се пресечени на три дела, секое 
од парчињата е означено со ознака за здравствена ис-
правност. 

(3).  Здравствениот печат треба да е овален, најмал-
ку 6,5 cm широк и 4,5 cm висок и читливо да ги содржи  
следниве информации: 

1. MK (кодот на Република Македонија со две-бу-
кви во согласност со релевантните ISO стандарди) на-
пишано со големи букви.   

2. одобрениот број на кланицата; и 
(4). Висината на буквите треба да биде најмалку 0,8 

cm, а висината на бројките 1 cm. Димензиите и буквите 
на ознаката може да се намалат кај здравственa ознака 
на јагниња, јариња и млади прасиња. 

(5). Боите кои се користат за здравственото обеле-
жување треба да бидат одобрени согласно прописите за 
безбедност на храна.  

(6). Здравствената ознака може да вклучува и озна-
ка на официјалниот ветеринар кој го извршил здрав-
ствениот преглед на месото.   

(7). Месото од животни принудно заклани надвор 
од кланица треба да носат посебна здравствена ознака 
која не може да се замени со здравствениот печат утвр-
дена во ова поглавје, ниту со идентификационата озна-
ка согласно прописите за посебните барања за безбед-
ност на храна од животинско потекло.  

(8). Месо од дивеч на кој не му е симната кожата не 
може да има здравствен печат, се додека кога по от-
странување на кожата во објект за ракување со дивеч, 
истиот поминал post-mortem преглед и месото е прог-
ласено исправно за исхрана на луѓето. 

(9). Одредбите од овој член  се применуват без ог-
лед на одредбите за здравствено означување од аспект 
на прописите за здравствена заштита на животните.  

 
Здравствен печат за месо условно исправно  

за исхрана на луѓе  
Член 32 

(1). Здравствениот печат кој се става на месо кое е 
условно исправно за исхрана на луѓе, поради потеклото 
на животните од регион, кој е предмет на рестрикции 
во поглед на здрваствената заштита на животните или 
други причини, треба да има дијагонален крст кој се 
состои од две прави линии кои се вкрстуват во цента-
рот на печатот и овозможуваат соодветната информа-
ција да остане читлива.  

(2). Здравствениот печат споменат во став (1) од 
овој член исто така може да се примени со употреба на 
овален печат со 6,5 см ширина и 4,5 см висина; следни-
ве информации мора да се појават на маркицата со со-
вршени читливи знаци: 

1. во горниот дел, MK (кодот на Република Македо-
нија со две-букви во согласност со релевантните ISO 
стандарди) напишано со големи букви; 

2.  во средина, одобрениот број на кланицата ; и 
3. две прави линии кои поминуваат низ центарот на 

печатот на таков  начин што не ја покриваат информа-
цијата. 

Висината на буквите мора да биде 0,8 cm, а висина-
та на бројките 1 cm. 

Печатот исто така треба да содржи информација со 
која ќе може да се идентификува ветеринарот кој ја на-
правил инспекцијата на месото. 

(3). Здравствениот печат треба да се аплицира под 
директен надзор на официјалниот ветеринар кој го кон-
тролира спроведувањето на барањата кои се однесува-
ат на здравствена заштита на животните. 

 
15. ФРЕКФЕНЦИЈА НА КОНТРОЛИТЕ ОФИЦИЈАЛ-
НИ ВЕТЕРИНАРНИ ТЕХНИЧАРИ КАКО АСИСТЕН-

ЦИЈА НА ОФИЦИЈАЛНИ ВЕТЕРИНАРИ 
 

Официјални ветеринарни техничари 
 

Член 33 
Официјалните ветеринарни техничари може да му 

помогнат на официјалниот ветеринар во сите задачи, 
согласно следните ограничувања и сите посебни прави-
ла утврдени со посебните барања:  

1. во однос на увидот, официјалните ветеринарни 
техничари може единствено да прибираат информации 
за добрата хигиенска пракса и постапките засновани на 
НАССР; 

2. во однос на ante-mortem прегледот и проверките 
што се однесуваат на благосостојбата на животните, 
официјалните ветеринарни техничари може единствено 
да направат почетна проверка на животните и да пома-
гаат во чисто практичните задачи; и 

3. во однос на post-mortem прегледот, официјалниот 
ветеринар треба редовно да ја проверува работата на 
официјалните ветеринарни техничари и, во случај на 
животни кои се принудно заклани, лично да го изврши 
прегледот.  

Фреквенција на контролите  
Член 34 

(1) Управата за ветеринарство треба да обезбеди 
најмалку еден официјален ветеринар да е присутен: 

1.  во кланиците, во текот на ante и post-mortem 
прегледот; и 

2.  во објектите за ракување со дивеч, во текот на 
post-mortem прегледот; 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, Управата 
за ветеринарство може да го прилагоди овој пристап во 
одредени кланици и објекти за ракување со  дивеч, 
идентификувани врз основа на анализата на ризикот, 
да одобри: 

1. официјалниот ветеринар да не биде присутен во 
време на ante-mortem прегледот во кланиците доколку: 

(а) официјалниот ветеринар или овластен ветеринар 
извршил ante-mortem преглед во одгледувалиште на 
потекло, ги проверил информациите за ланецот на ис-
храна и ги известиле официјалните ветеринарни техни-
чари за резултатите од проверката во кланицата, 

(б) официјалниот ветеринарен техничар во клани-
цата утврдил дека информациите за ланецот на исхрана 
не укажуваат никаков можен проблем за безбедноста 
на храната и дека општата состојба и благосостојбата 
на животното е задоволителна, и 
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(в) официјалниот ветеринар редовно проверува и 
утврдува дека официјалните ветеринарни техничари 
правилно ги извршуваат наведените проверки; 

2. официјалниот ветеринар не треба постојано да 
биде присутен за време на post-mortem прегледот во 
кланиците доколку: 

(а) официјалниот ветеринарен техничар ги извршу-
ва post-mortem прегледите и го одделува месото со аб-
нормалности од целокупното останато месо од истото 
животно,  

(б) официјалниот ветеринар последователно го 
прегледува целокупното такво месо, и 

(в) официјалниот ветеринарен техничар ги доку-
ментира своите постапки и наоди на начин што овоз-
можува на официјалниот ветеринар утврдување на ис-
полнување на стандардите. 

По исклучок од став (1) на овој член, во случај на 
живина и лагоморфи, официјалниот ветеринарен тех-
ничар може да го отфрли месото со промени и, соглас-
но со посебните барања, официјалниот ветеринар не 
треба систематски да врши инспекција врз целокупно-
то такво месо.  

(3) Одредбата на став (2) од овој член не се приме-
нува кај:  

1. животните кои се принудно заклани; 
2. животни за кои се сомнева дека имаат болест или 

состојба која може да има штетен ефект врз здравјето 
на луѓето; 

3. говеда од стада кои официјално не се прогласени 
како стада ослободени од туберкулоза; 

4. говеда, овци и кози од стада кои официјално не 
се прогласени како стада ослободени од бруцелоза; 

5. во случај на појава на болести од ОIЕ Листата А 
или, кога тоа е соодветно, ОIЕ Листата Б особено жи-
вотни подложни на одредени болести утврдени со про-
писите за ветеринарно здравство; 

6. кога се неопходни построги контроли за да се зе-
мат предвид нови болести или одредени болести од 
ОIЕ Листата Б.    

(4) Во објектите за расекување, Управата за ветери-
нарство треба да обезбеди дека официјалниот ветери-
нар или официјалниот ветеринарен техничар е прису-
тен кога месото се обработува, со соодветна зачесте-
ност за постигнување на целите на овој Правилник.  

 
16. ОБУКА НА ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР,  ОФИ-
ЦИЈАЛНИ ВЕТРИНАРНИ ТЕХНИЧАРИ И ПЕРСО-

НАЛ ОД КЛАНИЦА 
 

Професионални квалификации на  
официјални ветеринари 

 
Член 35 

(1) Управата за ветеринарство може да ги назначи 
како официјални ветеринари за спроведување на 
одредбите од овој правилник единствено оние доктори 
по ветеринарна медицина кои го положиле испитот за 
исполнување на барањата од став (2) од овој член. 

(2) Управата за ветеринарство уредува организира-
ње и спроведување на испити од став (1) од овој член. 
Испитот треба да го потврди знаењето за следниве те-
ми до степен потребен во зависност од знаењето и ква-
лификациите на докторотот за ветеринарна медицина 
за:  

1. националното и законодавството на Европската 
Унија за ветеринарното јавно здравство, безбедноста 
на храната, здравствената заштита на животните, бла-
госостојбата на животните и фармацевтски супстан-
ции; 

2. принципите на заедничката земјоделска полити-
ка, пазарните мерки, извозни надоместоци и откривање 
на измами (вклучувајќи ги во глобален контекст: WTO, 
SPS, Codex Alimentarius, OIE); 

3. основите на преработка на храната и прехранбе-
ната технологија; 

4. принципи, концепти и методи за добрата произ-
водна пракса и управување со квалитетот; 

5. управување со квалитет пред собирањето/излову-
вање (добра практика на фармата); 

6. промоција и употреба на принципите на хигиена 
и здравствена исправност на храната, (добра хигиенска 
пракса); 

7. принципи, концепти и методи за анализа на опас-
ностите; 

8. принципи, концепти и методи за НАССР, употреба 
на НАССР низ целиот ланец на производство на храна; 

9. превенција и контрола на опасности кои произле-
гуваат од храната поврзани со здравјете на луѓето; 

10. динамика на инфекциите и интоксикација во по-
пулациите; 

11. дијагностика во епидемиологијата; 
12. системи за надгледување и надзор; 
13. оценка од увидиот и регулаторна оценка на си-

стемите за управување со безбедноста на храната; 
14. принципи и дијагностичка примена на совреме-

ните методи за испитување; 
15. информатичка и комуникациска технологија по-

врзана со ветеринарното јавно здравство; 
16. ракување со податоци и примена на биостати-

стика; 
17. истражувања за појава на болести кај луѓето кои 

потекнуваат од храна; 
18. релевантни аспекти за ТСЕ; 
19. благосостојба на животните на ниво на произ-

водство, транспорт и колење; 
20. прашања за животната средина поврзани со про-

изводство на храна (вклучувајќи управување со отпад); 
21. принципи за претпазливост и заштита на потро-

шувачите; и 
22. принципи за обука на персонал кој работи во ла-

нецот на производство. 
(3) Кандидатите може да го добијат потребното зна-

ење како дел од нивната основна едукација, преку по-
мината обука или преку добиено професионално 
искуство по дипломирањето.  

(4)Управата за ветринарство може да постави раз-
лични испити што ќе ги земат предвид искуството и 
образованието на кандидатите.  

(5) Управата за ветринарство  може да назначи како 
официјален ветеринар , кандидат без полагање на ис-
пит доколку истиот кандидат се здобил со знаење како 
дел од универзитетското образование или преку про-
должено образование кое резултира со последипломска 
квалификација. 

(6) Официјалниот ветеринар треба да има способ-
ност за мултидисциплинарна соработка. 

(7) Секој  официјален ветеринар треба да мине пра-
ктична обука со пробен период од најмалку 200 часови 
пред да започне со самостојна работа. Во текот на овој 
пробен период, тој работи под надзор на постојани 
официјални ветеринари во кланици, објекти за расеку-
вање, инспекциски места за свежо месо и на самите 
одгледувалишта на потекло. Обуката особено треба да 
се однесува на увид на системите за управување со без-
бедност на храната. 

(8) Официјалниот ветеринар треба да го следи со-
временото знаење и да држи чекор со новите откритија 
преку редовни активности на континуирана едукација 
и професионална литература. Официјалниот ветеринар, 
кога тоа е возможно, презема годишни активности на 
континуирана едукација.  

(9) Докторите по ветеринарна медицина веќе име-
нувани како официјални ветеринари треба да стекнат 
знаење за темите од  став 2 на овој член, преку актив-
ности на континуирана едукација. Управата за ветери-
нарство организира адекватни активности за ова. 
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(10) Доколку не е во спротивност со  ставовите 1 до 
9 од овој член, Управата за ветеринарство може да во-
веде посебни правила за официјалните ветеринари, кои 
работат со делумно работно време и кои се одговорни 
за вршење на контрола кај помалите оператори со хра-
на.  

 
Професионални квалификации за официјални  

ветеринарни техничари 
 

Член 36 
(1) Управата за ветеринарство може да ги назначи 

како официјални ветеринарни техничари единствено 
оние лица кои поминале обука и испит во согласност 
со барањата наведени во ставовите 2 до 8 од овој член. 

(2) Управата за ветеринарство уредува организира-
ње  и спроведување на испити. (3) За да може да пола-
гаат, кандидатите мора да докажат дека минале: 

1. најмалку 500 часа теоретска обука и најмалку 400 
часа практична обука што ги опфаќа областите специ-
фицирани во став 5 од овој член; и 

2. дополнителна обука што е потребна за да му 
овозможи на официјалниот ветеринарен техничар  ком-
петентно извршување на своите задачи. 

(4) Практичната обука посочена во став 3 точка1  
од овој член треба да се одвива во кланиците и во обје-
ктите за расекување под надзор на официјален ветери-
нар, во одгледувалиштата и во други соодветни обје-
кти.  

(5) Обуката и испитите, треба предимно да се одне-
суваат на црвено месо и месо од живина. Лицата кои 
минале низ обука за една од двете категории и го поло-
жиле испитот, треба да минат единствено скратена 
обука за да го поминат испитот за другата категорија. 
Обуката и испитот, кога тоа е соодветно, треба да оп-
фатат дивеч, дивеч одгледуван на фарми и лагоморфи. 

(6) Обуката за официјални ветеринарни техничари 
треба да опфати, а испитите  треба да го потврдат знае-
њето од следниве теми: 

1. во поглед на одгледувалиштата: 
(а) теоретски дел: 
—    познавање на организацијата на фармерската 

дејност, производните методи, меѓународната трговија, 
—    добри пракси  за одгледување на домашни жи-

вотни, 
—    основно знаење за болестите, особено зоонози-

те – вирусите, бактериите, паразитите, 
—    надзор на болести, употреба на лекови и вакци-

ни, испитување на резиуди, 
—    хигиенски и здравствени инспекции, 
—    благосостојба на животните на фармата и во 

текот на транспортот, 
—    барања за животната средина – во простории-

те, на фармата и воопшто, 
—    релевантни закони, прописи и административ-

ни одредби, 
—    заштита на потрошувачите и контрола на ква-

литетот; 
(б) практичен дел: 
—    посети на фарми од различен вид и употреба 

на различни методи на одгледување, 
—    посети на објекти за производство, 
—    надгледување на утовар и истоварот на живот-

ните, 
—    лабораториски вежби, 
—    ветеринарни прегледи, 
—    документација; 
2. во поглед на кланиците и објекти за расекување:  
(а) теоретски дел: 
—    познавање на организацијата на месната инду-

стрија, производствените методи, меѓународната трго-
вија и технологијата на кланиците и на технологијата 
за расекување, 

—    добри знаење за хигиената и добрата хигиенска 
пракса, а особено индустриската хигиена, хигиена на 
колењето, расекувањето и складирањето, хигиена при 
работа,  

—  НАССР и увид на постапките засновани врз 
НАССР, 

—  благосостојба на животните при истовар по 
транспорт и во кланиците,  

—    основни знаења за анатомијата и физиологија-
та на закланите животни, 

—   основни знаења за патолошката анатомија на 
закланите животни, 

—   релевантно знаење за ТСЕ и други важни зоо-
нози и агенси кои предизвикуваат зоонози,  

—    знаење за методите и постапките за колење, 
инспекција, приготвување, обвивање, пакување и пре-
воз на свежо месо,  

—    основни знаења за микробиологија, 
—    ante-mortem преглед, 
—    преглед за трихинелоза, 
—    post-mortem преглед, 
—    административни задачи, 
—    познавање на релевантни закони, прописи и ад-

министративни одредби, 
—    постапки за земање мостри, 
—    прашања поврзани со противправно постапување; 
(б) практичен дел: 
—    идентификација на животни, 
—    проверка на староста, 
—    преглед и оцена на закланите животни, 
—    post-mortem преглед во кланиците, 
—    прегледи за трихинелоза, 
—  идентификација на животинските видови со 

преглед на типичните делови на животните, 
—    идентификација и коментирање за деловите на 

закланото животно на кои промените се појавуваат, 
—    хигиенски контроли, вклучително увид на до-

брите хигиенски практики и постапките засновани врз 
НАССР, 

—     запис на резултатите од ante-mortem прегледите, 
—     земање на мостри, 
—    следливост на месото, 
—     документација. 
(7) Официјалните ветеринарни техничари треба да 

го одржуваат нивото на знаење и да држат чекор со но-
вите откритија преку редовни активности на континуи-
рана едукација и професионална литература. Офици-
јалниот ветеринарен техничар, кога тоа е возможно, 
презема годишни активности на континуирана едукци-
ја.  

(8) Лицата веќе именувани како официјални ветери-
нарни техничари треба да треба да стекнат знаење за 
темите од  став 6 на овој член, преку активности на 
континуирана едукација. Управата за ветеринарство 
организира адекватни активности за ова. 

 (9) Ако официјалните ветеринарни техничари вр-
шат единствено само земање на мостри и анализи по-
врзани со испитувањата за трихинелоза, Управата за 
ветеринарство треба да обезбеди дека истите добиле 
обука соодветна за овие задачи. 

 
Посебни задачи за персонал од кланица вклучен во  

производство на месо од живина и лагоморфи 
 

Член 37 
(1) Персоналот во кланиците може да ги преземе 

активностите на официјалните ветеринарни техничари 
за контрола на производството на месо од живина и ла-
гоморфи, под следниве услови:    

(а) кога објектите ја применуваат добрата хигиен-
ска пракса во согласност со член 4 став (4) од овој пра-
вилник и постапките за НАССР за период од најмалку 
12 месеци, Управата за ветеринарство може да го овла-
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сти персоналот од објектот да ги извршува задачите на 
официјален ветеринарен техничар. Овластувањето мо-
же да се додели единствено доколку персоналот на об-
јектот е обучен на ист начин како и официјалните вете-
ринарни техничари и положил  испит. Овој персонал 
треба да е под контрола, дирекција и одговорност на 
официјалниот ветеринар. Во овие случаи, официјални-
от ветеринар е присутен при ante-mortem и post-mortem 
преглед, ги надгледува овие активности и врши редов-
ни тестови на ефикасност и изведба за да обезбеди дека 
при спроведување на задачите од персоналот на клани-
цата се почитуваат критериумите дадени од Управата 
за ветеринарство и ги документира овие резултати од 
овие тестовите на ефикасност и изведба. Деталните 
правила за тестирањето на резултати на ефикасност се 
утврдуваат од страна на надлежниот орган. Кога степе-
нот на хигиена на објектот е загрозен од  работата на 
овој персонал и кога персоналот не ги извршува пра-
вилно овие задачи или кога воопшто овој персонал ја 
извршува својата работа на начин кој надлежниот ор-
ган го смета за незадоволителен, овој персонал ќе биде 
заменет со официјален помошник. 

Одговорностите за производство и инспекција на 
објектот треба да бидат одделени, а персоналот од об-
јекот треба да представува независен тим.  

(б) Употребата на  HACCP  системот за оператори-
те со храна е доброволна. Доколку Управата за ветери-
нарство не е убедена дека операторите со храна ги за-
доволуваат барањата, системот нема да се спроведува 
во тој објект. За оцена на системот, Управата за ветери-
нарство врши анализи на записите за производството и 
инспекциите, видот на активности преземени во тој об-
јект, историјата на почитување на правилата, експерти-
зата, професионалниот став и чувството за одговорност 
кај персоналот во кланиците во поглед на безбедноста 
на храната заедно со други релевантни информации.  

 
Посебни задачи за земање мостри и испитување 

 
Член 38 

Персоналот на кланиците кој поминал низ обука 
согласно член 36 од овој правилник  може, под одго-
ворност и надзор на официјалниот ветеринар, да извр-
шува специфични задачи за земање мостри и испитува-
ње во поглед на животни од сите видови. 

 
17. ЖИВИ БИВАЛВНИ МЕКОТЕЛИ 

 
Член 39 

Производството и ставањето во промет на живи би-
валвни мекотели, живи иглокожи, живи туникати и жи-
ви морски гастроподи подлежи на службените контро-
ли утврдено во членовите 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46  од 
овој правилник.  

 
Официјални контроли за живи  бивалвни мекотели 
од класификувани производни области и области за 

повторно полагање 
 

Член 40 
(1) Управата за ветринарство треба да ги утврди ло-

кацијата и границите на производните области и обла-
стите за повторно полагање кои ги класификува. Кога 
тоа е соодветно, тоа може да се изврши во соработка со 
операторот со храна.  

(2) Управата за ветринарство  треба да ја класифи-
кува производната област според која го овластува 
производството на живи бивалвни мекотели, како една 
од трите категории во согласност со нивото на фекална 
контаминација. Кога тоа е соодветно, тоа може да се 
изврши во соработка со операторот со храна.  

(3) Управата за ветринарство  може да ги класифи-
кува областите како области  од класа А од каде може 
да се собираат живи бивалвни мекотели за директна 
исхрана на луѓето. Живите бивалвни мекотели добиени 
од овие области треба да ги исполнат здравствените 
стандарди за живи бивалвни мекотели утврдени во 
прописите за посебните барања за храна од животин-
ско потекло. 

(4) Управата за ветринарство  може да ги класифи-
кува областите како области од класа Б од каде може 
да се собираат живи бивалвни мекотели, но пред нив-
ното ставање во промет за исхрана на луѓе, истите тре-
ба да минат низ третман во центар за пречистување 
или повторно полагање за да ги исполнат здравствени-
те стандарди посочени во став 3 од овој член. Живите 
бивалвни мекотели добиени од овие области не смеат 
да ги надминат, во 90% до мострите, 4 600 E.colli на 
100 грама месо или интравалвуларен ликвид. Во прео-
станатите 10% од мострите, живите бивалвни мекотели 
не треба да надминат 46 000 E.colli на 100 грама месо 
или интравалвуларен ликвид. 

Референтен метод за овие анализи е со five-tube, 
trhee dilutions Most Probable Number (MPN) test специ-
фициран во ISO 16649-3. Алтернативни методи може 
да се користат доколку се валидирани наспроти овој 
референтен метод во согласност со EN/ISO 16140.  

(5) Управата за ветринарство  може да ги класифи-
кува областите како области од класа Ц од каде може 
да се собираат живи бивалвни мекотели, но пред нив-
ното ставање во промет за исхрана на луѓе, истите тре-
ба да минат низ третман на повторно полагање за по-
долг период за да се исполнат здравствените стандарди 
посочени во став 3. Живите бивалвни мекотели добие-
ни од овие области не смеат да ги надминат, 46000 
E.colli на 100 грама месо или интравалвуларен ликвид. 
Референтен метод за овие анализи е со five-tube, trhee 
dilutions Most Probable Number (MPN) test специфици-
ран во ISO 16649-3. Алтернативни методи може да се 
користат доколку се валидирани наспроти овој рефе-
рентен метод во согласност со EN/ISO 16140.  

(6) Доколку Управата за ветринарство  начелно од-
лучи да ги класификува производните области и обла-
стите за повторно полагање, треба: 

1. да изработи листа на извори на контаминација  
од хумано или животинско потекло кои најверојатно 
може да бидат извор на контаминација за производните 
области; 

2. да ги испитува количествата органски загадувачи 
кои се испуштаат во текот на различни периоди од го-
дината, во согласност со сезонските варијации, од ху-
маната или животинската популација во областите за 
зафаќање, нивото на дождовни врнежи, третман на от-
падните води, и други фактори; 

3. да ги одреди карактеристиките на циркулација на 
загадувачите преку тековните шеми, батиметрија и 
циклусот на плима во производните области; и 

4. воспостави програма за земање мостри од би-
валвни мекотели во производните области заснована на 
испитување на воспоставените податоци, географската 
дистрибуција на точките за земање мостри и фреквен-
ција на нивното земање треба да обезбеди резултатите 
од анализата да се репрезентативни до највисок можен 
степен за областта во прашање. 

 
Мониторинг врз класификуваните области за по-

вторно полагање и производните области 
 

Член 41 
(1) Класификуваните области за повторно полагање 

и производните области треба периодично да се кон-
тролираат за да се провери: 

1. дека нема неправилна работа во поглед на потек-
лото и дестинацијата на живите бивалвни мекотели; 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 21 

2. микробиолошкиот квалитет на живите бивалвни 
мекотели во однос на производни области и областите 
за повторно полагање; 

3. за присуство на планктони кои произведуваат то-
ксини во водите на производни области и областите за 
повторно полагање и биотоксини кај живите бивалвни 
мекотели; и 

4. присуството на хемиски контаминенти кај живи-
те бивалвни мекотели. 

(2) За да се спроведат проверките од  став 1, точки 
2, 3, и 4 од овој член треба да се приготват планови за 
земање мостри обезбедувајќи контролите да се одвива-
ат во редовни интервали или врз основа на случај до-
колку периодите на собирање не се редовни. Географ-
ската дистрибуција на точките за земање мостри и фре-
квенцијата на нивното земање треба да обезбеди резул-
татите од анализата да се репрезентативни до највисок 
можен степен за областта во прашање. 

(3) Плановите за земање мостри за проверка на ми-
кробиолошкиот квалитет на живите бивалвни мекотели 
треба особено да ги земе предвид: 

1. можната варијација на фекалната контаминација; 
и  

2. параметрите посочени во став 6 од член 40 од 
овој правилник. 

(4) Плановите за земање мостри за проверка на при-
суството на планктоните кои произведуваат токсини во 
водите на производни области и областите за повторно 
полагање и биотоксини кај живите бивалвни мекотели, 
треба особено да ги земат предвид можните варијации 
во присуство на планктони кои содржат морски биото-
ксини. Земањето мостри треба да содржи: 

1. периодично земање мостри за откривање на про-
мени во составот на планктоните кои содржат токсини 
и нивната географска дистрибуција. Резултатите кои 
сугерираат собирање на токсини во месото на мекоте-
лите треба да се следат со интензивно земање мостри; 

2. периодични испитувања за токсичност со кори-
стење на мекотели во погодените области кои се нај-
подложни на контаминација. 

(5) Фреквенцијата на земање мостри за анализа на 
токсини во мекотели, е секоја недела во текот на пери-
одот на собирање. Овие фреквенции може да се нама-
лат во конкретни области или за конкретни видови на 
мекотели, доколку оценката на ризикот за токсини или 
појавата на фитопланктони укажува на многу низок ри-
зик од токсични епизоди. Фреквенцијата треба да се 
зголеми кога таквата оценка укажува дека неделното 
земање мостри нема да биде доволно. Оценката за ри-
зикот треба периодично да се ревидира со цел да се 
оцени ризикот од појавата на токсинин на ниво на жи-
вите бивалвни мекотели од овие области.  

(6) Кога постои знаење за степенот на акумулација 
на токсини за група на видови кои растат на иста об-
ласт, видовите со највисок степен може да се употреби 
како индикаторен вид. Ова овозможува искористување 
на сите видови во групите доколку нивото на токсини 
во индикаторните видови се под регулаторните грани-
ци. Кога нивото на токсини во индикаторните видови 
се над регулаторните граници, собирањето на други ви-
дови единствено се дозволува доколку дополнителни 
анализи на другите видови укажува нивоа на токсини 
под границите.  

(7) Во однос на мониторинг на планктоните, мо-
стрите треба да се репрезентативни на водениот столб 
и да обезбедуваат информации за присуството на то-
ксичните видови како и популациони трендови. Докол-
ку се откријат какви било промени на токсичната попу-
лација кои може да водат до акумулација на токсини, 
фреквенцијата на земање мостри на мекотелите треба 
да се зголеми или треба да се извршат затворања на об-
ластта како мерка на претпазливост сè додека не се до-
бијат резултатите од анализата на токсините.  

(8) Плановите за земање мостри за да се провери 
присуството на хемиски контаминенти мора да овозмо-
жи откривање на какви било надминувања на нивоата 
утврдени со посебни прописи.  

 
Одлуки на основа на мониторинг 

 
Член 42 

(1) Кога резултатите од земањето мостри покажува-
ат дека здравствените стандарди за мекотели се надми-
нати или дека може на поинаков начин да претставува-
ат ризик по здравјето на луѓето, надлежниот орган мо-
ра да ја затвори производната област во прашање, со 
што ќе го спречи собирањето на живите бивалвни ме-
котели. Сепак, надлежниот орган може повторно да ја 
класификува производната област како класа Б или Ц 
доколку ги исполнува релевантните критериуми утвр-
дени во член 40 од овој правилник и не претставува 
друг ризик за здравјето на луѓето.  

(2) Управата за ветринарство  може повторно да ја 
отвори производната област само доколку здравствени-
те стандарди за мекотели повторно се усогласени со 
прописите за ветеринарно здравство и безбедност на 
храна. Доколку надлежниот орган го затвори произ-
водството поради присуство на планктони или зголе-
мено количество на токсини во мекотелите, потребни 
се најмалку два последователни резултати под регула-
торните граници со најмала временска разлика од 48 
часа за повторно отворање. Управата за ветринарство  
може да ги земе предвид информациите за фитоплан-
ктонските трендови при донесување на одлука. Кога 
постојат обемни информации за динамиката на токсич-
носта за дадена област и доколку постојат неодамнеш-
ни податоци за опаѓачки тренд на токсичноста, над-
лежниот орган може да одлучи повторно да ја отвори 
областа согласно добиените резултати под регулатор-
ните граници при едно единствено земање на мостри.   

Дополнителни барања за мониторинг 
 

Член 43 
(1) Управата за ветринарство  ја надгледува класи-

фикуваната производна област во која собирањето на 
живи бивалвни мекотели е забрането или собирањето е 
предмет на  специјални услови за да обезбеди дека не 
се ставаат во промет производи штетни по здравјето на 
луѓето. 

(2) Како дополнување на мониторингот на произ-
водни области и областите за повторно полагање од 
став 1 од член 41 од овој правилник, треба да се воспо-
стави контролен систем кој се состои од лабораториски 
испитувања за да се потврди усогласеноста со барања-
та за финалниот производ во сите фази на производс-
тво, преработка и дистрибуција од страна на операто-
рите со храна. Контролниот систем особено треба да 
потврди дека нивоата на морски биотоксини и загаду-
вачи не ги надминуваат безбедносните граници и дека 
микробиолошкиот квалитет на мекотелите не претста-
вува опасност за здравјето на луѓето. 

 
Евидентирање и размена на информации 

 
Член 44 

Управата за ветринарство  треба: 
1. да го утврди и ажурира списокот на одобрени 

производни области и областите за повторно полагање 
со детали за нивните локации и граници, како и класи-
те во кои областите се класификуваат, од каде може да 
се соберат живите бивалвни мекотели во согласност со 
барањата од овој анекс. Овој список треба да се доста-
ви до сите заинтересираните страни засегнати од овој 
анекс како што се производители, собирачи и операто-
ри во центрите за пречистување и центрите за испраќа-
ње; 
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2. веднаш да ги информираат заинтересираните 
страни засегнати од овој анекс, како што се производи-
тели, собирачи и оператори во центрите за пречистува-
ње и центрите за испраќање, за сите промени на лока-
цијата, границите или класата на производната област 
или нејзиното затворање, привремено и трајно; и  

3. да дејствува веднаш кога контролите пропишани 
во овој прилог укажуваат дека производната област 
треба да се затвори или да се прекласификува или мо-
же повторно да се отвори. 

 
Сопствени контроли на операторите со храна 

 
Член 45 

За да донесе одлука за класификацијата, отворање-
то или затворањето на производна област, надлежниот 
орган може да ги земе предвид резултатите од контро-
лите кои ги извршиле операторите со храна или орга-
низациите кои ги претставуваат. Во тој случај, надлеж-
ниот орган мора да има назначена лабораторија за из-
вршување на анализите и, доколку тоа е потребно, зе-
мањето мостри и анализите треба да се одвиваат во 
согласност со протоколот договорен со надлежниот ор-
ган и операторите со храна или организаците кои ги 
представуваат. 
 
Службени контроли за пектинади собрани вон кла-

сификуваните производни области 
 

Член 46 
Службените контроли за пектинади собрани надвор 

од класификуваните производни области се извршува-
ат на аукции за рибни производи, центри за испраќање 
и објекти за преработка. Овие официјални контроли 
треба да ја потврдат усогласеноста со здравствените 
стандарди за живите бивалвни мекотели утврдени во 
посебните барања за храна од животинско потекло. 

 
18. ПРОИЗВОДИ ОД РИБА 

 
Член 47 

Службените контроли на рибни производи се спро-
ведуваат во согласност со членовите 48, 49 и 50 од овој 
правилник. 

 
Службени контроли на производството  и ставање 

во промет 
 

Член 48 
 
(1) Службените контроли на производство и става-

ње во промет на рибни производи треба да вклучуваат, 
особено: 

1. редовна контрола на хигиенските услови при 
истоварот и првата продажба; 

2. инспекции на редовни интервали на транспорт-
ните средства и објекти сместени на копно, вклучувај-
ќи ги местата за аукција и продажба на риба на големо, 
за да се провери, особено: 

(а) кога тоа е соодветно, дали условите за одобрува-
ње се сè уште исполнети, 

(б) дали со рибните производи се ракува правилно, 
(в) усогласеноста со барањата за хигиена и темпера-

тура, и 
(г) чистотата на објектите, вклучувајќи ги и бродо-

вите и нивните капацитетите и опрема и хигиената на 
персоналот; и 

3. контрола на условите за складирање и транспорт. 
(2) Службените контроли на бродовите: 
1. може да се спроведат кога бродовите се во при-

станиште ; 
2. ги засегаат сите бродови што истовараат рибни 

производи во пристаништа, независно од знамето; и 

3. може, доколку тоа е неопходно и кога надлежни-
от орган на земјата чие знаме го носи бродот ја спрове-
дува службената контрола, контролата да се спроведе 
кога бродот е на море или кога се наоѓа во пристани-
ште во трета земја. 

 
Службени контроли на производи од риба 

 
Член 49 

(1) Службените контроли на производи од риба тре-
ба да ги вклучат најмалку: органолептички испитува-
ња, индикатори на свежина, хистамин, Резидуи и кон-
таминенти,  микробиолошки проверки,  паразити и 
отровни рибни производи. 

(2) Случајните органолептички проверки треба да 
се спроведуваат во сите фази на производство, прера-
ботка и дистрибуција. Една цел на овие проверки е да 
се провери усогласеноста со критериумите за свежина 
утврдени во согласност со прописите за ветеринарно 
здравство и безбедност  на храна. Особено, ова вклучу-
ва верификување во сите фази на производство, прера-
ботка и дистрибуција, дека рибните производи ја над-
минуваат барем основата на критериумите за свежина 
утврдени во согласност со прописите за ветеринарно 
здравство и безбедност на храна. 

(3) Кога органолептичкото испитување ќе покаже 
сомнение во поглед на свежината на рибните произво-
ди, може да се земат мостри и истите да се подложат на 
лабораториски тестови за да се одредат нивоата на 
вкупниот испарлив основен азот (TVB-N) и триметила-
мин азот (TMA-N). 

Надлежниот орган ги користи критериумите наве-
дени во прописите за ветеринарно здравство и безбед-
ност на храна. 

Кога органолептичкото испитувања ќе даде причи-
на за сомнение дека постојат други услови што може 
да влијаат на здравјето на луѓето, се земаат соодветни 
примероци за цели на верификација. 

(4) Испитувањето на хистамин по случаен избор се 
врши за да се верификува усогласеноста со дозволени-
те нивоа утврдени со прописите за ветеринарно здрав-
ство и безбедност на храна. 

(5) Програмите за мониторинг се воспоставуваат за 
да се контролираат нивоата на резидуи и контаминенти 
во согласност со прописите за ветеринарно здравство и 
безбедност на храна. 

(6) Кога тоа е неопходно, микробиолошките кон-
троли се спроведуваат во согласност со релевантните 
правила и критериуми утврдени со прописите за без-
бедност на храна и ветеринарно здравство. 

(7) Испитување по случаен избор се прави за да се 
верификува усогласеноста со прописите за ветеринар-
но здравство и безбедност на храна.  

(8) Контроли се спроведуваат за да се обезбеди дека 
следниве рибни производи нема да се стават во промет: 

1. отровни риби од следниве фамилии нема да се 
стават во промет: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae и 
Canthigasteridae;  

2. Свежи, обработени, замрзнати и препработни 
рибни производи од фамилија Gempylidae, а особено 
Ruvettus pretiosus и  

Lepidocybium flavobrunneum, може да бидат ставе-
ни во промет само во обвиткана/запакувана форма и 
треба да бидат соодветно декларирани за да обезбедат 
информација до конзумерот за методите на приготува-
ње/варење и за ризикот кој се однесува на присуство на 
супстанции со непожелен гастроинтестинален ефект. 
Научното име на рибата и вообочаеното име кое треба 
да биде назначено на декларацијата.  

(9)  Рибни производи што содржат биотоксини како 
што се Ciguatera или други токсини опасни по здравје-
то на луѓето не смеат да се ставаат во промет. Сепак, 
рибните производи добиени од бивалвни мекотели, иг-
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локожи, туникати и морски гастроподи може да се пла-
сираат на пазарот доколку се произведени во соглас-
ност со посебните барања за храна од животинско по-
текло. 

 
Одлуки што се донесуваат  по контролите 

 
Член 50 

Рибните производи се прогласуваат како неисправ-
ни за исхрана на луѓето доколку: 

1. органолептичките, хемиските, физичките или ми-
кробиолошките контроли или контроли за паразити по-
кажале дека не се сообразни на прописите за ветери-
нарно здравство и безбедност на храна; 

2. содржат во деловите кои се користат за исхрана, 
контаминенти или резидуи над нивоата утврдени со 
прописите за безбедност на храна и ветеринарно здрав-
ство или нивоа при кои пресметаната доза на исхрана 
би ја надминала прифатливата дневна или неделна доза 
на внес за луѓето;  

3. потекнуваат од: 
(а) отровна риба, 
(б) рибни производи коишто не се усогласени со ба-

рањето од алинеа седум од член 49 од овој правилник 
што се однесува до биотоксините, или 

(в) бивалвни мекотели, иглокожи, туникати или 
морски гастроподи што содржат морски биотоксини во 
вкупни количества што ги надминуваат граничните 
вредности одредени со посебни барања за храната од 
животинско потекло; или 

4. Управата за ветринарство сметаат дека тие може 
да претставуваат ризик по здравјето на луѓето или жи-
вотните или поради друга причина не се погодни за 
конзумација од страна на луѓето. 

 
19. СИРОВО  МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО 

 
Член 51 

Службените контроли на сирово млеко и млечните 
производи се спроведуваат во согласност со членовите 
52 и 53 од овој правилник и прописите за безбедност 
на млеко. 

  
Контрола на одгледувалиштата за производство на 

млеко 
 

Член 52 
(1) Животните во одгледувалиштата за производс-

тво на млеко мора да бидат предмет на службени кон-
троли за да се потврди дека се усогласени со здравстве-
ните барања за производство на свежо млеко, а особе-
но здравствениот статус на животните и употребата на 
ветеринарни медицински производи. 

Овие контроли може да се спроведат кога се спро-
ведуваат ветеринарни прегледи согласно прописите за 
ветеринарно здравство, здравствената заштита на жи-
вотните или јавното здравство или благосостојбата на 
животните и може да се спроведат од страна на овла-
стен ветеринар. 

(2) Доколку постои основа за сомнение дека бара-
њата за здравствениот статус на животните не се почи-
туваат, се проверува општиот здравствен статус на жи-
вотните. 

(3) Одгледувалишата за производство на млеко под-
лежат на службените контроли за да се потврди дека се 
усогласени со барањата за хигиена. Овие службени 
контроли може да вклучуваат инспекции и/или мони-
торинг на контролите што ги спроведуваат професио-
нални организации. Доколку се покаже дека хигиената 
е неадекватна, Управата за ветеринарства верификува 
дали се преземени соодветните чекори за да се поправи 
ситуацијата. 

Контрола на свежо млеко  при негово собирање 
 

Член 53 
(1) Управата за ветеринарство врши мониторинг на 

контролите спроведени во согласност со посебните 
прописи за безбедност на млекото и производите од 
млеко. 

(2) Доколку операторот со храна не ја корегирал со-
стојбата во рок од три месеци по првото известување 
од Управата за ветеринарство за неусогласеност со 
критериумите во поглед на вкупниот број на бактерии 
и соматски клетки, испораката на свежо млеко од одг-
ледувалиштето за производство се суспендира или – во 
согласност со конкретно овластување од или општи 
инструкции од страна на Управата за ветеринарство – 
предмет на барањата што се однесуваат на неговиот 
третман и употреба, неопходни за да се заштити јавно-
то здравство . Ова суспендирање или овие барања оста-
нуваат во сила сè додека операторот со храна не дока-
же дека свежото млеко повторно е усогласено со кри-
териумите. 

 
20. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕИСПОЛНУВАЊА НА 

БАРАЊАТА 
 

Член 54 
Во случај на неисполнување на барањата кои се 

уредени со одредбите на овој Правилник се постапува 
во согласност со одредбите на прописите за ветеринар-
но здравство и безбедност на храна и посебните пропи-
си за службените контроли кои се спроведуваат за ве-
рификација на постапките во сообразност со одредбите 
за прописите за храна и храна за животни, и другите 
прописи за здравствена заштита и благосостојба на жи-
вотините.  

 
21. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Престанок на примена 

 
Член 55 

Со денот на  влегување во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за начинот 
на вршење на ветеринарно-санитарен преглед и кон-
трола на животните пред колење и на производите од 
животинско потекло (Службен лист на СФРЈ бр 68/89) 
и престанува да важи  Правилникот за начинот на вр-
шење на ветеринарно санитарен преглед и контрола 
при колењето на ноевите и начинот на водење на еви-
денција на извршените прегледи при колењето на ное-
вите, како и обележувањето на хигиенската исправност 
на месото од ноевите (Службен весник на Република 
Македонија 99/2007).  

 
Престанок на важност 

 
Член 56 

Овој правилник престанува да важи со пристапува-
ње на Република Македонија во ЕУ. 

 
Завршна одредба 

 
Член 57 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службени весник на Република Македони-
ја” . 

 
      Бр. 11-9624/1         Министер, 
27 јули 2009 година          Љупчо Димовски, с.р. 
          Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1838. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија" 
број 113/07, 22/08 и159/08), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА УПАТСТВОТО  ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 

                  
1. Во Упатството за изменување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за врше-

ње на платниот промет во земјата („Службен весник на Република Македонија" број 165/08), во точката 3 збо-
ровите: "1 август 2009 година", се заменуваат со зборовите: "1 јануари 2010 година". 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија" . 

 
    Бр. 12-25008/3                              Заменик претседател на Влада 
24 јули 2009 година                                    и министер за финансии, 

   Скопје                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1839. 

Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2709/1 од 03-07-
2008 година против Акционерско друштво Тајмиште 
производство, промет и услуги Кичево на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе следното   

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво Тај-

миште производство, промет и услуги Кичево (целосен 
назив), Тајмиште АД Кичево (скратен назив), со седи-
ште на „Индустриска“ бб, Кичево, ЕМБС 4401492 и 
Единствен даночен број 4012992100942 сторило прекр-
шок со несторување, при тоа навремено не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи за 
првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1513/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1840. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2320/1 од 09-06-
2008година против Македонски телеком, Акционерско 
друштво за македонски телекомуникации Скопје на 
седницата одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе 
следното   

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ УТВРДУВА дека Македонски телеком, Акци-

онерско друштво за македонски телекомуникации 
Скопје (целосен назив), МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ 
АД СКОПЈЕ (скратен назив), со седиште на ул. „Орце 

Николов“ бб, 1000 Скопје, ЕМБС 5168660 и Единствен 
даночен број 4030997339640 сторило прекршок со не-
сторување, при тоа навремено не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето и објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор во законски предвидените рокови, регулирани со 
одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност претставува прекршок од член 242 став 1 точ-
ка 1 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение за сторениот 
прекршок од член 242 став 1 точка 1од Законот за хар-
тии од вредност му се изрекува ЕДИНСТВЕНА ПРЕ-
КРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1524/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1841. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2624/1 од 01-07-
2008 година против Трговско друштво за превоз на 
стока “МАКТРАНС” АД Скопје на седницата одржана 
на ден 29-06-2009 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Трговско друштво за превоз 

на стока “МАКТРАНС” АД Скопје (целосен назив), 
МАКТРАНС АД Скопје (скратен назив), со седиште на 
ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 16, Скопје, ЕМБС 5484553 и 
Единствен даночен број 40300000403068 сторило пре-
кршок со несторување, при тоа навремено не ги испол-
нило обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи за 
првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 
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4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1363/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1842. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2628/1 од 01-07-
2008 година против Акционерско друштво за произ-
водство на конфекциски производи “МОДА” АД Свети 
Николе на седницата одржана на ден 29-06-2009 годи-
на, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво за 

производство на конфекциски производи “МОДА” АД 
Свети Николе (целосен назив), “МОДА” АД СВЕТИ 
НИКОЛЕ (скратен назив), со седиште на ул. „Маршал 
Тито“ бр.79 Свети Николе, ЕМБС 4043642 и Единствен 
даночен број 4025996101620 сторило прекршок со не-
сторување, при тоа навремено и целосно не ги испол-
нило обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-
шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи за 
првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 157 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност односно до Комисијата 
да достави тримесечни финансиски извештаи за првото 
тримесечие од календарската година.  

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“.  
      Бр. 07-1516/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1843. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2654/1 од 02-07-
2008 година против Рударско индустриски комбинат 
“Силекс” акционерско друштво Кратово на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. СЕ УТВРДУВА дека Рударско индустриски ком-
бинат “Силекс” акционерско друштво Кратово (цело-
сен назив), СИЛЕКС АД КРАТОВО (скратен назив), со 
седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.70 Кратово, ЕМБС 
4031431 и Единствен даночен број 4014955100676 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа навремено не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1520/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1844. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-271/1 од 18-01-
2008 година против Рударско индустриски комбинат 
“Силекс” акционерско друштво Кратово на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Рударско индустриски ком-

бинат “Силекс” акционерско друштво Кратово (цело-
сен назив), СИЛЕКС АД КРАТОВО (скратен назив), со 
седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.70 Кратово, ЕМБС 
4031431 и Единствен даночен број 4014955100676 сто-
рило прекршок со несторување, при тоа навремено не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечие од 2007 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1523/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1845. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2657/1 од 02-07-
2008 година против Акционерско друштво за произ-
водство и промет на големо и мало со стока и сточар-
ски производи “СТОКОПРОМЕТ” АД извоз-увоз 
Скопје на седницата одржана на ден 29-06-2009 годи-
на, го донесе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво за 

производство и промет на големо и мало со стока и 
сточарски производи “СТОКОПРОМЕТ”  АД извоз-
увоз Скопје (целосен назив), СТОКОПРОМЕТ АД из-
воз-увоз Скопје (скратен назив), со седиште на ул. 
„Партизански одреди“ бр. 70, Скопје, ЕМБС 4059549 и 
Единствен даночен број 4030991127306 сторило прекр-
шок со несторување, при тоа навремено не ги исполни-
ло обврските како акционерско друштво со посебни 
обврски за известување кои се однесуваат на доставу-
вањето до Комисијата за хартии од вредност на годи-

шен извештај за неговите финансиски резултати, прав-
ниот статус и работењето; објавување на резиме на ре-
видиран годишен извештај заедно со мислење на овла-
стениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи за 
првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“.  
      Бр. 07-1519/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1846. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2660/1 од 02-07-
2008 година против “ТРАНСКОП” Акционерско друш-
тво за автотранспорт, логистика и складиштење Битола 
на седницата одржана на ден 29-06-2009 година, го до-
несе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека “ТРАНСКОП” Акционер-

ско друштво за автотранспорт, логистика и складиште-
ње Битола (целосен назив), ТРАНСКОП АД Битола 
(скратен назив), со седиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бб 
Битола, ЕМБС 4011040 и Единствен даночен број 
4002992113852 сторило прекршок со несторување, при 
тоа навремено не ги исполнило обврските како акцио-
нерско друштво со посебни обврски за известување 
кои се однесуваат на доставувањето до Комисијата за 
хартии од вредност на годишен извештај за неговите 
финансиски резултати, правниот статус и работењето; 
објавување на резиме на ревидиран годишен извештај 
заедно со мислење на овластениот ревизор, тримесечни 
финансиски извештаи за првото и третото тримесечие 
од 2008 година и на доставувањето на примерок од 
својот годишен,  тримесечен и тековен извештај во за-
конски предвидените рокови, регулирани со одредбите 
на член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  
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3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1512/2          Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1847. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ„ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2662/1 од 02-07-
2008 година против “УГОТУР” Акционерско друштво 
за организирана исхрана, угостителство и туризам, 
агенциско работење и трговија Скопје на седницата 
одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека “УГОТУР” Акционерско 

друштво за организирана исхрана, угостителство и ту-
ризам, агенциско работење и трговија Скопје (целосен 
назив), УГОТУР АД Скопје (скратен назив), со седи-
ште на ул. „16 Македонска Бригада“ бр.18 Скопје-Гази 
Баба, ЕМБС 4221907 и Единствен даночен број 403099-
6106064 сторило прекршок со несторување, при тоа на-
времено, целосно и соодветно не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор, тримесечни финансиски извештаи за првото и тре-
тото тримесечие од 2008 година и на доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, член 
157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1 и член 155 став 
1 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“.  
      Бр. 07-1515/2          Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1848. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-4966/1 од 11-12-
2008 година против Друштво за производство и монта-
жа на метални конструкции МЕТАЛЕЦ АД увоз - из-
воз Прилеп на седницата одржана на ден 29-06-2009 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Друштво за производство и 

монтажа на метални конструкции МЕТАЛЕЦ АД увоз 
- извоз Прилеп (целосен назив), МЕТАЛЕЦ АД При-
леп(скратен назив), со седиште на ул. „Александар Ма-
кедонски“ бр.2/11, Прилеп, ЕМБС 4059581 и Единс-
твен даночен број 4021991107730 сторило прекршок со 
несторување, при тоа навремено не ги исполнило обвр-
ските како акционерско друштво со посебни обврски за 
известување кои се однесуваат на доставувањето до 
Комисијата за хартии од вредност на годишен извештај 
за неговите финансиски резултати, правниот статус и 
работењето; објавување на резиме на ревидиран годи-
шен извештај заедно со мислење на овластениот реви-
зор, тримесечни финансиски извештаи за првото и тре-
тото тримесечие од 2008 година и на доставувањето на 
примерок од својот годишен,  тримесечен и тековен из-
вештај во законски предвидените рокови, регулирани 
со одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, член 
157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-343/4           Комисија за хартии од вредност 
20 јули 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1849. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2463/1 од 18-06-
2008 година против Акционерско друштво за градеж-
ништво Маврово Скопје на седницата одржана на ден 
29-06-2009 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Акционерско друштво за 

градежништво Маврово Скопје (целосен назив), АДГ 
Маврово Скопје (скратен назив), со седиште на „Пло-
штад Македонија“ бр. 2 Скопје-Центар, ЕМБС 4056388 
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и Единствен даночен број 4030947142977 сторило пре-
кршок со несторување, при тоа навремено и целосно не 
ги исполнило обврските како акционерско друштво со 
посебни обврски за известување кои се однесуваат на 
доставувањето до Комисијата за хартии од вредност на 
годишен извештај за неговите финансиски резултати, 
правниот статус и работењето; објавување на резиме на 
ревидиран годишен извештај заедно со мислење на ов-
ластениот ревизор, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечие од 2008 година и на до-
ставувањето на примерок од својот годишен,  тримесе-
чен и тековен извештај во законски предвидените ро-
кови, регулирани со одредбите на член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1 
член 160 од Законот за хартии од вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1517/2          Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1850. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2651/1 од 02-07-
2008 година против Рудници “БАЊАНИ” Акционерско 
друштво с.Кучевиште Скопје на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година, го донесе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека Рудници “БАЊАНИ” Акци-

онерско друштво с.Кучевиште Скопје (целосен назив), 
Рудници БАЊАНИ АД Скопје (скратен назив), со се-
диште во Кучевиште Чучер-Сандево, ЕМБС 4221931 и 
Единствен даночен број 4030991136453 сторило прекр-
шок со несторување, при тоа навремено, целосно и со-
одветно не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор, тримесечни финанси-
ски извештаи за првото и третото тримесечие од 2008 
година и на доставувањето на примерок од својот годи-
шен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 154 
став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Се задолжува акционерското друштво со посебни 
обврски за известување од точка 1 на ова решение во 
рок од 30 дена по приемот на ова решение да  постапи  
согласно одредбите на член 154 став 1, член 155 став 1, 
член 157 и член 160 став 1 од Законот за хартии од 
вредност. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1521/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1851. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 став 
2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со член 154 
став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од За-
конот за хартии од вредност, Комисијата за хартии од 
вредност постапувајќи по барањето за поведување пре-
кршочна постапка број 07-2622/1 од 01-07-2008 година 
против Свињарска фарма “Мак Месо СФ” акционерско 
друштво с.Таринци, Карбинци на седницата одржана на 
ден 29-06-2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Свињарска фарма “Мак Ме-

со СФ” акционерско друштво с.Таринци, Карбинци 
(целосен назив), Мак Месо СФ АД с.Таринци, Карбин-
ци  (скратен назив), со седиште во Таринци, Карбинци, 
со ЕМБС 4191242 и Единствен даночен број 40299-
0101992 сторило прекршок со несторување, при тоа на-
времено не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор, тримесечни финанси-
ски извештаи за првото и третото тримесечие од 2008 
година и на доставувањето на примерок од својот годи-
шен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 154 
став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност претставува прекршок од член 242 став 1 
точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вредност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
      Бр. 07-1518/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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1852. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 13, член 19, член 26, член 53 
став 2, член 59 и член 65 од Законот за прекршоците 
(„Службен весник на РМ“ број 62/2006), а во врска со 
член 154 став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, Комисијата за 
хартии од вредност постапувајќи по барањето за пове-
дување прекршочна постапка број 07-2627/1 од 01-07-
2008 година против Внатрешен и мегународен транс-
порт, шпедиција и производство Млаз АД Богданци на 
седницата одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека Внатрешен и мегународен 

транспорт, шпедиција и производство Млаз АД Бог-
данци (целосен назив), Млаз АД Богданци (скратен на-
зив), со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр.160 Богдан-
ци, ЕМБС 4057651 и Единствен даночен број 4006990-
103618 сторило прекршок со несторување, при тоа на-
времено не ги исполнило обврските како акционерско 
друштво со посебни обврски за известување кои се од-
несуваат на доставувањето до Комисијата за хартии од 
вредност на годишен извештај за неговите финансиски 
резултати, правниот статус и работењето; објавување 
на резиме на ревидиран годишен извештај заедно со 
мислење на овластениот ревизор, тримесечни финанси-
ски извештаи за првото и третото тримесечие од 2008 
година и на доставувањето на примерок од својот годи-
шен,  тримесечен и тековен извештај во законски пред-
видените рокови, регулирани со одредбите на член 154 
став 1, член 155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од 
Законот за хартии од вредност.  

2. Непостапувањето согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 157 и член 160 став 1 од Законот за 
хартии од вредност претставува прекршок од член 242 
став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од Законот за хартии од вред-
ност.  

3. На акционерското друштво со посебни обврски 
за известување од точка 1 на ова решение: за сторените 
прекршоци од член 242 став 1 точките 1, 2, 4 и 6 од За-
конот за хартии од вредност му се изрекува ЕДИНС-
ТВЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ОПОМЕНА. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“.  
      Бр. 07-1514/2         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1853. 
Врз основа на член 232-а од Законот за хартии од 

вредност, а во врска со член 162 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), член 53 став 2, член 59, член 64 и 
член 84 од Законот за прекршоците („Службен весник 
на РМ“ број 62/2006), Комисијата за хартии од вред-
ност постапувајќи по барањето бр. 07-286/1 од 
18.01.2008 година за поведување прекршочна постапка 
против Автотранспорт “ПРОЛЕТЕР” АД Скопје, на 
седницата одржана на ден 29-06-2009 година, го донесе 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ ОТФРЛА Барањето за поведување прекршоч-

на постапка бр. 07-286/1 од 18.01.2008 година против 
Автотранспорт “ПРОЛЕТЕР” АД Скопје (целосен на-
зив), Пролетер АД Скопје (Скратен назив), со  седиште 
на ул. „516“ бр. 4, ЕМБС: 4186605 и Единствен дано-
чен број: 4030990100790, за сторен прекршок согласно 
член 242  став 1 од Законот за хартии од вредност, а 
поради непостапување согласно член 154 став 1, член 
155 став 1, член 156,  член 157 став 1, член 158 и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

 
      Бр. 07-675/4           Комисија за хартии од вредност 
20 јули 2009 година             Претседател, 

    Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1854. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности ("Службен весник на РМ" 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Пресека - Општи-
на Кочани. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 8-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Пресека, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" 
бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-12826/2 

29 јули 2009 година        Директор,  
   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
1855. 

Врз основа на член 175 од Законот за катастар на 
недвижности (,,Службен весник на Република Македо-
нија,, број 40/08), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  
Член 1 

Во Правилникот за одржување на катастарот на 
недвижностите (,,Службен весник на Република Маке-
донија,, бр. 118/08 и бр.143/08) насловот пред членот 
17 и членот 17 се менуваат и гласат: 
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,,Предбележување како условно укнижување врз 
основа на правни дела 

 
Член 17 

Во катастарот на недвижностите се предбележува, 
односно условно укнижува стекнувањето или преста-
нокот на правото на сопственост на недвижност, кога е 
поднесена пријава за запишување, а не се исполнети 
правните претпоставки, односно условите за запишува-
ње кои треба да ги содржи правното дело во форма на 
нотарски акт или потврдена приватна исправа од но-
тар, кое се приложува кон пријавата за запишување,,.  

 
Член 2 

По членот 17, се додаваат пет нови наслови и пет 
нови членови 17-а, 17-б, 17-в, 17-г и 17-д кои гласат: 

 
,,Пријава за предбележување на градба 
 

,,Член 17-а 
(1) При одржувањето на катастарот на недвижно-

стите по пријава на странка се врши предбележување 
на правото на сопственост на зграда и посебен дел од 
зграда и други објекти кога се во фаза на градба. 

(2) Во пријавата од став (1) на овој член се внесува-
ат личните и адресните податоци на сите лица кои има-
ат право на градење согласно со одобрението за граде-
ње и податоци за зградите и посебните делови од згра-
ди превземени од основниот проект заверен од надле-
жен орган.  

 (3) Кон пријавата за запишување со предбележува-
ње на градба се приложува правосилно одобрение за 
градење, решение за локациски услови, акт за регула-
циона, градежна и нивелациона линија со определува-
ње на површината за градење наведен во приложеното 
одобрение за градење, заверен основен проект и доказ 
за платен надоместок за запишувањето. 

 
Предлог на нова состојба за лист за предбележување 
на градба и за прибележување на факт од влијание 

врз градбата, во имотниот лист 
 

Член 17-б 
(1) Врз основа на пријавата со прилозите од член 

17-а на овој правилник, стручното лице од геодетска 
насока при Агенцијата изготвува предлог на нова со-
стојба за листот за предбележување на градба и пред-
лог на нова состојба за прибележување на фактот дека 
на одредена катастарска парцела во тек е изведување 
на градба во имотниот лист во кој што е запишана ка-
тастарската парцела на која што ќе се гради градбата. 

(2) Доколку градбата се гради на повеќе катастар-
ски парцели, во имотниот лист/имотните листови се 
врши прибележување на сите катастарски парцели на 
кои зафаќа градбата, а во листот за предбележување на 
градба се запишува бројот на катастарската парцела на 
која што зафаќа најголемиот дел од градбата.  

(3) Предлогот на новата состојба од став (1) на овој 
член со свои потписи го одобруваат стручното лице од 
геодетска насока и дипломираниот правник. За изврше-
ното запишување на предбележувањето/прибележува-
њето дипломираниот правник издава потврда за запи-
шување на промена во катастарот на недвижностите.  

(4) Формата и содржината на предлогот на новата 
состојба за листот за предбележување на градба е даде-
на во прилог број 8 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(5) Формата и содржината на предлогот на новата 
состојба за прибележување на фактот дека на одредена 
катастарска парцела во тек е изведување на градба во 
имотниот лист во кој што е запишана катастарската 
парцела на која што ќе се гради градбата е дадена во 
прилог број 9 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Податоци во листот за предбележување на градба 

 
Член 17-в 

(1) Во листот за предбележување на градба подато-
ците за лицата кои имаат право на градење и за идеал-
ните делови на правото на градење се превземаат од 
приложеното одобрение за градење, а податоците за 
зградите и посебните делови од зградите се превземаат 
од приложениот основен проект, при што не се превзе-
маат податоците за заедничките простории во зградата. 

(2) Доколку правото на градење во приложеното 
одобрение за градење е определено во реални делови 
на секој од лицата кои имаат право на градење посеб-
но, за секој реален дел од градбата се оформува посе-
бен лист за предбележување на градба. 

 
Право на залог (хипотека) и правни дела за промет на 

предбележаното право 
 

Член 17-г 
(1) Во листот за предбележување на градба се при-

бележуваат податоци за правото на залог (хипотека) на 
предбележаното право на сопственост на зграда и посе-
бен дел од зграда кога е во фаза на градба, како и прав-
ните дела за промет на предбележаното право на сопс-
твеност на зграда и посебен дел од зграда кога е во фа-
за на градба. 

(2) Прибележувањето на податоците за правото на 
залог (хипотека) на предбележаното право на сопстве-
ност на зграда и посебен дел од зграда кога е во фаза 
на градба, како и на правните дела за промет на пред-
бележаното право на сопственост на зграда и посебен 
дел од зграда кога е во фаза на градба се врши врз ос-
нова на правни дела во форма на нотарски акт или по-
тврдена приватна исправа од нотар.  

(3) Во листот за предбележување на градба може да 
се прибележуваат и други факти кои се од влијание врз 
градбата, во согласност со член 134 од Законот за ката-
стар на недвижности. 

(4) Податоците за правото на залог (хипотека) на 
предбележаното право на сопственост на зграда и посе-
бен дел од зграда кога е во фаза на градба, правните де-
ла за промет на предбележаното право на сопственост 
на зграда и посебен дел од зграда кога е во фаза на 
градба,  како и прибележувањата на другите факти кои 
се од влијание врз градбата се запишуваат посебно на 
секој дел од градбата за кој што се однесуваат.  

 
Промени во текот на градбата 

 
Член 17-д 

(1) Промените настанати во текот на градбата свр-
зани со одобрението за градење,  со лицата кои имаат 
право на градење, со деловите на правото на градење,  
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со основниот проект, како и другите промени сврзани 
со градбата,  се запишуваат во листот за предбележува-
ње на градба и се прибележуваат во имотниот лист по 
пријава на странка, кон која се прилагаат актите изда-
дени од надлежен орган со кои се настанати промените 
како и доказ за платен надоместок за запишување на 
промената.  

(2) Запишувањето на промените од став (1) на овој 
член се врши согласно одредбите од член 17-б став (1) 
и став (3) на овој правилник. При запишувањето на 
промените, актите издадени од надлежниот орган со 
кои се настанати промените се внесуваат во листот за 
предбележување, односно во имотниот лист,,. 

 
Член 3 

Насловот пред членот 18 и членот 18 се менуваат и 
гласат: 

,,Бришење на предбележувањето врз основа на 
правни дела  

 
Член 18 

(1) Предбележувањето, односно условното укнижу-
вање на стекнувањето или престанокот на правото на 
сопственост на недвижност во катастарот на недвижно-
стите, кога е поднесена пријава за запишување, а не се 
исполнети правните претпоставки, односно условите за 
запишување, се брише по пријава на странка за запи-
шување на промена кон која се доставува доказ дека  
правното дело во форма на нотарски акт, или потврде-
на приватна исправа од нотар ги содржи правните 
претпоставки, односно услови за запишување. Кон 
пријавата за запишување на промена се доставува и до-
каз за платен надоместок за запишувањето. 

(2) Истовремено со бришењето од став (1) на овој 
член се запишува, односно укнижува правото на сопс-
твеност на недвижноста, согласно правниот основ. 

(3) За извршеното бришење/запишување од став (1) 
и став (2) на овој член дипломираниот правник издава 
потврда за запишување на промена во катастарот на 
недвижностите,,.  

 
Член 4 

По членот 18 се додаваат два нови наслови и два 
нови членови 18-а и 18-б кои гласат: 

 
,,Бришење на предбележаното право на градба 
 

Член 18-а 
(1) За бришење на предбележаното право на градба 

и за запишување право на сопственост на зградата се 
доставува пријава за запишување на промена кон која 
се приложуваат одобрение за употреба со проект на из-
ведена состојба, геодетски елаборат и доказ за платен 
надоместок за запишувањето. 

(2) Откако ќе се изврши споредување на податоци-
те внесени во листот за предбележување и прибележа-
ни во имотниот лист а сврзани со градбата, со подато-
ците содржани во геодетскиот елаборат и во проектот 

на изведена состојба потврден со правосилно одобре-
ние за употреба, се брише предбележаното право на 
сопственост на зграда и посебен дел од зграда кога е во 
фаза на градба, се поништува листот за предбележува-
ње на градба и се врши запишување со укнижување на 
правото на сопственост на зградата во имотниот лист. 

(3) При бришењето од став (2) на овој член, прибе-
лежаните права на залог (хипотека) од листот за пред-
бележување на градба се пренесуваат во имотниот лист 
во кој се запишува зградата и со самото тоа се укнижу-
ваат. Прибележаните правни дела за промет на предбе-
лежаното право на сопственост на зграда и посебен дел 
од зграда кога е во фаза на градба се пренесуваат во 
имотниот лист во кој се запишува зградата како пред-
бележувања. 

(4) Сите други прибележувања на факти кои се од 
влијание врз градбата, од листот за предбележување на 
градба се пренесуваат како прибележувања во имотни-
от лист во кој се запишува зградата. 

(5) За бришењата, односно запишувањата од ставо-
вите (2), (3) и (4) на овој член дипломираниот правник 
издава потврда за запишување на промена во одржува-
ње на катастарот на недвижностите. 

 
Бришење и запишување на делови како фазна град-

ба 
 

Член 18-б 
Во случаите кога се бара бришење и истовремено 

запишување на делови од изградената зграда, за кои 
покрај исправите од член 18-а став (1) на овој правил-
ник се прилага одобрение за употреба на дел или пове-
ќе делови како фазна градба, податоците за предбеле-
жувањата и прибележувањата на овие делови од град-
бата во листот за предбележување на градба се бришат 
и се запишуваат во имотниот лист на начин согласно 
член 18-а ставови (2), (3), (4) и (5) на овој правилник. 
Сите други податоци во листот за предбележување на 
градба, како и   прибележувањата во имотниот лист 
кои се од влијание врз градбата остануваат до доставу-
вање на доказ дека се исполнети правните претпоста-
вки, односно услови за запишување на  правото на 
сопственост на зградата како целина,,.  

 
Член 5 

Прилозите од членовите 20, 21, 22, 25 и 26 на овој 
правилник, нумерирани со броевите 8, 9, 10, 11, 12, 13 
и 14, се пренумерираат со броеви 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 
16. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија,, а ќе се применува од 1 Септември 
2009 година.  

 
    Бр. 01-12833/1                Заменик претседател  
29 јули 2009 година                 на Управниот одбор,  
         Скопје                   Димитар Димовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1856. 

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот  („Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 
66/04 и 81/08), ја приложуваме следната 

 
 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНО ЛИЦЕ-ТРЕНЕР КОЈ УЧЕСТВУВАЛ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ НА  КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Бр. 08-2298/1                                           
17 јули 2009 година                                         Директор, 
           Скопје                             Драган Ѓурчевски, с.р. 

__________ 
 
1857. 

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот („Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 
66/04 и 81/08), ја приложуваме следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАН СПОРТИСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ПЕРИОД  
ЈАНУАРИ 2009 - ЈУНИ 2009 ГОДИНА 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Бр. 08-2298/1                                           
17 јули 2009 година                                         Директор, 
           Скопје                             Драган Ѓурчевски, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

1858. 
Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 

2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија", број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 20.07.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИ-
СТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР  
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08 и 100/2008), во член 1, во 
табелата се вршат следните измени и дополнувања: 

 
По ATC  кодот A02BC01 се додава следната табела: 
 
 
 
 
По ATC  кодот A02BC02, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
 
 
По ATC  кодот A10BA02, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
По ATC  кодот B01AB05, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
 
 
 
По ATC  кодот B01AD07, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
Како објаснување за ATC кодот B01AD10 се додава 

следниот текст:  
„** Индикации: третман на возрасни пациенти со 

тешка сепса, со мултипно оштетување на органите 
*I - лекот се применува исклучиво во единици на 

интензивна нега од трето ниво, под надзор и индикаци-
ја од специјалист анестезиолог“ 

Во табелата со ATC кодот G04CA02, во колоната 7, 
ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS“.  

 
По ATC  кодот G04CA03, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
 
По ATC  кодот H01CB02, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
 
Во табелата со ATC кодот J01CR02, во колоната 7, 

ознаката „R“ се заменува со ознаката „R/D“. 
Во табелата со ATC кодот J01DB01, кај лекот 

Cefalexin суспензија, во колоната 6 ознаката  „250 
mg/ml“ се заменува со ознаката „250 mg/5ml“. 

Во табелата со ATC кодот J01EE01, во колоната 7, 
ознаката „R“ се заменува со ознаката „R/D“. 

 
По ATC  кодот J01FA01, се додава следната табела: 
 
 
 
 
Во табелата со ATC кодот J01GB01, во колоната 6, 

бројот „60“ се заменува со бројот „75“. 
 
По табелата со објаснувања за ATC  кодот L03AB, 

се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во табелата со ATC кодот L04AA01, кај лекот 

Ciclosporin инјекции, во колоната 6, бројот „100“ се за-
менува со бројот „50“. 

 
По ATC  кодот L04AA04, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табелата со ATC кодот 
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се заменува со следната табела: 
 
 
 
 
 
Објаснувањето по табелата означено со „*3“ се за-

менува со следното објаснување: „**индикации: ревма-
тоиден артрит, како терапија од втора линија, RS - по 
препорака на лекар специјалист ревматолог.“ 

 
Во табелата со ATC кодот 
 
 
 
Во табелата со ATC кодот M05BA07, во колоната 7, 

ознаката „*“ се заменува со ознаката „ RSS/RS “. 
 
По ATC  кодот M05BA03, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
По ATC  кодот N02BA01, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
 
Табелата со ATC кодот 
 
 
 
се заменува со следната табела: 
 
 
 
 
 
Како објаснување за истиот ATC код се додава 

следниот текст: „RS -  по препорака на лекар специја-
лист невролог„. 

Во табелата со ATC кодот P01AB01, во колоната 7, 
ознаката „R“ се заменува со ознаката „R/D“. 

По ATC  кодот R03AC02, се додава следната табе-
ла: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табелата со ATC кодот 
 
 
 
се заменува со следната табела: 
 
 
 
Како објаснување за истиот ATC код се додава 

следниот текст: „**индикации: кај возрасни пациенти 
со ХОББ, стадиум II-IV со постбронходилататорен 
FEV1помал или еднаков на 70% од предвиденото. На-
помена: потребата од лекот да се реевалуира најмалку 
еднаш годишно. RSS - по препорака на субспецијалист 
пулмолог.“ 

 
По ATC  кодот S01AA11, се додава следната табе-

ла: 
 
 
 
Како објаснување за ATC кодот S01AA20 се додава 

следниот текст: „RS - по препорака на лекар специја-
лист офталмолог.“ 

 
Kaj ATC кодот V06, табелата 
 
 
 
 
 
 
се заменува со следната табела: 
 
 
 
 
 
 
Во табелата со ATC кодот V07A, кај лекот Препа-

рат без глутен, во колоната 7 ознаката „*М“ се замену-
ва со ознаката „RS“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, ќе се објави по добивање на согласност од ми-
нистерот за здравство, а ќе се применува од 01.09.2009 
година. 

 
    Бр. 02- 13446/3               Управен одбор  
20 јули 2009 година          Претседател, 
        Скопје               Фисник Ибраими, с.р. 



Стр. 42 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

1859. 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 

ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 94 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

     Бр. 02-13446/4                             Управен одбор, 
20 јули 2009 година                                     Претседател, 
          Скопје                              Фисник Ибраими, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1860. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и Правилникот за начин и услови за регулира-
ње на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јули 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА 
НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  НА ТОПЛИФИКАЦИЈА  

АД-СКОПЈЕ 
 
1. Се одобрува регулиран максимален приход за вр-

шење на регулираните дејности производство, дистри-
буција и снабдување со топлинска енергија за 2009 го-
дина да изнесува 1.662.243.248 денари, а за периодот 
од 1 август до 31 декември 2009 година да изнесува 
833.949.429 денари. 

2. Се одобрува регулиран максимален приход за вр-
шење на регулираната дејност производство на топлин-
ска енергија за 2009 година да изнесува 1.379.623.502  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

денари, а за периодот од 1 август до 31 декември 2009 
година да изнесува 692.158.764 денари за произведена 
количина на топлинска енергија 283.519.832 kWh со 
просечна цена од 2,4413 ден/kWh. 

3. Се одобрува регулиран максимален приход за вр-
шење на регулираната дејност дистрибуција на топлин-
ска енергија за 2009 година да изнесува 145.508.451 де-
нари, а за периодот од 1 август до 31 декември 2009 го-
дина да изнесува 73.001.764 денари за испорачана ко-
личина на топлинска енергија од 249.497.452 kWh со 
просечна цена од 0,2926 ден/кWh. 

4. Се одобрува регулиран максимален приход за вр-
шење на регулираната дејност снабдување со топлин-
ска енергија за 2009 година да изнесува 137.111.295 де-
нари, а за периодот од 1 август  до 31 декември 2009 
година да изнесува 68.788.901 денари за испорачана 
количина на топлинска енергија од 249.497.452 kWh со 
просечна цена од 0,2757 ден/кWh. 

5. Се одобруваат следните тарифни ставови за ис-
порака на топлинска енергија за греење на тарифните 
потрошувачи на Топлификација АД-Скопје за перио-
дот од 1 август до 31 декември 2009 година: 



30 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 95 - Стр. 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2009 година до 31 
декември 2009 година. 
 
      Бр. 02-1823/1   
30 јули 2009 година             Претседател,  
         Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1861. 

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и Правилникот за начин и услови за регулира-
ње на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на РМ“ бр. 62/09), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јули 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕ-
ЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА СКОПЈЕ СЕВЕР 

АД-СКОПЈЕ  
1. Регулираниот максимален приход за производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за грее-
ње на Скопје Север АД - Скопје за 2009 година, изнесува 
83.844.217 денари, а за периодот од 1 август до 31 декем-
ври 2009 година да изнесува 35.493.922 денари. 

2. Регулираната просечна цена за производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија за гре-
ење за регулиран период од 1 август до 31 декември 
2009 година, што ја испорачува Скопје Север АД-
Скопје на тaрифните потрошувачи приклучени на ди-
стрибутивната мрежа изнесува 2,5833 ден/kWh. 

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-
дажба на топлинска енергија за греење на тарифните 
потрошувачи на Скопје Север АД-Скопје за периодот 
од 1 август до 31 декември 2009 година: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 1 август до 31 декември 2009 годи-
на. 

 
      Бр. 02-1824/1   
30 јули 2009 година              Претседател,  
         Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1862. 

Врз основа на член 19, алинеја 7, од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и Правилникот за начин и услови за регулира-
ње на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на РМ“ бр. 62/2009), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јули 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕ-
НА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА АД ЕЛЕМ 

- ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА – СКОПЈЕ 
 
1. Регулираниот максимален приход за производс-

тво, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија 
за греење за 2009 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ 
– Подружница Енергетика – Скопје на тарифните 
потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа 
се определува да изнесува 95.041.558 денари, а за 
периодот од 1 август до 31 декември 2009 година да из-
несува  51.886.284 денари.  

2. Регулираната просечна цена за производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија за гре-
ење за регулиран период од 1 август до 31 декември 
2009 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ – Подруж-
ница Енергетика – Скопје на трифните потрошувачи 
приклучени на дистрибутивната мрежа се определува 
да изнесува 3,2594 ден/kWh. 

3. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-
дажба на топлинска енергија за греење на тарифните 
потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика 
– Скопје за периодот од 1 август до 31 декември 2009 
година: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август до 31 декември 2009 
година. 
       
      Бр. 02-1825/1   
30 јули 2009 година          Претседател,  
         Скопје                Димитар Петров, с.р. 



Стр. 96 - Бр. 95 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 јули 2009 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО
1863. 

Л И С Т А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ПОСТОЈАНИ  ВЕШТАЦИ 

ВО ОСНОВЕН СУД НЕГОТИНО 
 

Физички лица 
 
Реден   
број 

име и презиме на кан-
дидатот 

место на 
живеење/адреса 

Област/степен на 
образование 

тел. за контакт

 
1. 

 
Методи Данаилов 

ул. „Никола Петров” 38 
Неготино 

Економија/ 
Дипломиран економист 

076/473-364 
043/361-621 

 
2. 

 
Цандо Ѓелев 

ул. „Маршал Тито” 
138-1/2Неготино 

Градежништво/Дипломиран гра-
дежен инженер 

075/555-527 

 
3. 

 
Сарафов Сане 

ул. „Едвард Кардељ” 
37Неготино 

Економија/Дипломиран еконо-
мист 

043/365-255 

 
4. 

 
Стојна Димитрова 

ул. „Владо Арсов 
Шпанац” 10Неготино 

Економија/Дипломиран еконо-
мист 

043/363-801 
075/893-152 

 
5. 

 
Горан Алексовски 

ул. „Мито Хаџиваси-
лев Јасмин” 18-2/2, 
Скопје 

Медицина-општа хирургија/Спе-
цијалист по хирургија 

075/285-596 
076/421-556  
02/3163-113 

 
6. 

 
Љубинка Дамјановиќ 

ул. „Вич” 16-4/5, 
Скопје 

Медицина-неуропсихијатри-
ја/Специјалист по психијатрија 

075/210-405 
02/3075-748 
 

 
7. 

 
Орданчо Димитров 

ул. „Велко Влаховиќ” 
4, Неготино 

Земјоделство/Дипломиран земјо-
делски инженер - агроном 

071/323-717 

 
8. 

 
Карапанџов Митко 

ул. „Илинденска” 10, 
Неготино 

Машинство/Дипломиран машин-
ски инженер 

075/454-430 

 
9. 

 
Билјана Филипова 

ул. „Ленинова” 34, 
Неготино 

Медицина/Специјалист по физи-
кална медицина и рехабилитација 

070/394-213 

 
10. 

 
Атанас Ристов 

ул. „Петар Демирски” 
30, Неготино 

Медицина/Специјалист по интер-
на медицина 

071/577-252 

 
11. 

 
Ангел Настов 

ул. „Партизанска” 
2/41, Неготино 

Градежништво/Дипломиран гра-
дежен инженер 

043/361-975 
043/371-650 
070/387-767 

 
12. 

 
Ангелина Настова 

ул. „Партизанска” 
2/41,Неготино 

Економија/Дипломиран еконо-
мист 

043/363-105 
075/976-898 

 
13. 

 
Петре Бакаров 

ул. „Киро Крстев” 78, 
Неготино 

Медицина/Доктор по медицина 070/904-296 

 
         Су.бр.499/09                                                                                                   Претседател на судот, 
  27 јули 2009 година                                                                                                                          Лазар Ризов, с.р. 
           Неготино 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


