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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2332. 

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/06, 
35/08 и 150/10), министерот за правда, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИЗГЛЕДОТ И УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ СЕ НОСИ СУДИСКАТА ОБЛЕКА (ТОГА) 

 
Член 1 

Во Правилникот за изгледот и условите под кои се 
носи судиската облека (ТОГА) („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.142/07), во член 3 став 2 во 
алинејата 3 зборовите „на Република Македонија“ се 
бришат. 

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи: 
„- Вишиот управен суд е со златножолта боја;“. 
 

Член 2 
Во член 4 во ставот 2 по зборовите „Управниот 

суд“ се става запирка и се додаваат зборовите „Вишиот 
управен суд“. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 01-2803/1   
12 јули 2011 годин              Министер за правда  
        Скопје               Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛССТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2333. 
Врз основа на член 43 став (3) од Законот за квали-

тет на земјоделски производи (“Службен весник на Ре-
публика Македонија бр.140/10 и 53/11”), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И МЕТОДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖО 

ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот и методите 

за вршење на контрола на квалитетот на свежо овошје 
и зеленчук. 

Член 2 
  Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1) „Пакување“ – секоја операција што се сотои од 

ставање на свежото овошје и зеленчук во садови (при-
марно пакување) или ставање садовите со свежо овош-
је и зеленчук во материјали за понатамошно пакување 
како и пакување во сад што е произведен од материја-
ли каде што не е овозможено загадување под нормални 
услови на ракување. 

2) „Пакување за продажба“ – ставање на свежото 
овошје и зеленчук во обвивка или сад во директен кон-
такт со свежото овошје и зеленчук за што е наменета 
самата обвивка или садот. 
                                                                 
(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр.1580/2007 на Комисијата од 21 декември 2007 година за 
утврдување на правилата за спроведување на Регулативите (ЕЗ) 
бр.200/96, (ЕЗ) бр. 2201/96 и (ЕЗ) бр. 1182/2007 на Советот во 
секторот за овошје и зеленчук 

3) „Пратка“ - количество на свежо овошје и зелен-
чук наведено во соодветен документ за испорака на до-
говорната страна. Свежото овошје и зеленчук во испо-
раката може да потекнуваат од различни места, серии 
или производители и можат да бидат испорачани во 
различно време. 

4) „Серија“ - број единици од единечен производ, 
препознатливи по нивната хомогеност во однос на со-
ставот, земја на потекло, пакувачот или испорачувачот, 
вид на производ, класа на производ, големина, сорта, 
трговско име, тип на пакување и изглед, а при тоа фор-
мираат дел од пратка. 

5) „Примерок“  - индивидуално пакување, дел од 
содржината од примарното пакување или збирна меша-
вина на свежо овошје и зеленчук што се испитува или 
тестира како единица примерок. 

6) „Примарен примерок“ – примероци земени по 
случаен избор на серии во случај на пакувано свежо 
овошје и зеленчук или свежо овошје и зеленчук во ре-
фузна состојба (директно тоаварање во транспортни 
возила или купе), земени по случаен избор од серијата 
изразени во килограми или снопови. 

7) „Секундарен/дефинитивен примерок“ – коли-
чина на свежо овошје и зеленчук земени по случаен из-
бор земени од примарниот примерок. 

8) „Малопродажба“ – ракување на свежо овошје и 
зеленчук, негово складирање на местото на продажба 
или дистрибуција до крајниот потрошувач, вклучувај-
ќи дистрибутивни терминали, јавна исхрана, кантини, 
ресторани, и слични служби за услуги со свежо овошје 
и зеленчук, продавници, супермаркети, дистрибутивни 
центри за супермаркети и места за големопродажба. 

9) “Преглед на документи” е проверка на доку-
ментација и каде што е применливо документите кои ја 
придружуваат пратката (пропратна документација) во 
согласност со производите;  

10) „Идентификација на документи“ е визуелен 
преглед кој обезбедува сертификатите или другите до-
кументи кои ја придружуваат пратката да се во соглас-
ност со означувањето и содржината на пратката; 

11) “Физички преглед” е делумна или детална 
проверка на свежото овошје и зеленчук, кој вклучува 
проверка на средствата за транспорт, пакувањето, озна-
чувањето и температурата, земање на примероци за 
анализа и секој друг преглед неопходен за да се потвр-
ди усогласеноста со пазарниот стандард за квалитет; 

12) „Економски оператор“ е секое физичко или 
правно лице кое е одговорно да обезбеди исполнување 
пазарните стандарди за свежо овошје и зеленчук во 
рамките на бизнисот кој е под негова контрола;  

13) „Бизнис“ е секоја активност, профитна или не-
профитна, јавна или приватна, која е поврзана со било 
која фаза од производството, преработката, складира-
ње, промет, транспорт и дистрибуцијата на земјодел-
ски производи, преработки,  полупроизводи и нивни 
составни компоненти, како и опрема, машини, техника 
и алат кои се користат во земјоделството;  

14) „Ризик“ е функција на веројатност на некое не-
сакано дејство врз луѓето, животните и растенијата и 
интензитетот на тоа дејство, како последица на опас-
ност; 

15) „Анализа на ризик“ е процес кој се состои од 
три меѓусебно поврзани компоненти: проценка на ри-
зикот, управување со ризик и комуникација на ризик; 

16) „Проценка на ризик“ е научно заснован про-
цес составен од четири чекори: идентификација на 
опасност, карактеризација на опасност, проценка на из-
ложеност и карактеризација на ризик кај земјоделските 
производи, со исклучок на примарните земјоделски 
производи кои се користат како храна; 

17) „Управување со ризик“ е процес различен од 
проценка на ризик, кој во консултации со заинтереси-
рани страни се расправа за начела и нивни алтернати-
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ви, земајќи ја во предвид проценката на ризик и други-
те легитимни фактори и доколку е потребно, избор на 
соодветна опција за превенција и контрола; 

18) „Комуникација на ризик“ е интерактивна раз-
мена на информации и мислења преку процесот на ана-
лиза на ризик во однос на опасности и ризици, фактори 
поврзани со ризик и согледување на ризик, меѓу проце-
нувачите на ризик, управувачите со ризик, потрошува-
чите, операторите, академската заедница и други заин-
тересирани страни, вклучувајќи и објаснување на нао-
дите од проценката на ризикот и основите за одлуки за 
управување со ризик; 

19) “Мониторинг” е вршење на планирани после-
дователни набљудувања или мерења, со цел добивање 
на преглед на состојбата на усогласеност со пазарните 
стандарди за свежо овошје и зеленчук. 

 
Член 3 

(1) Со цел утврдување на мигрирањето на класите 
од пазарниот стандард за свежо овошје и зеленчук, Др-
жавниот инспекторат за земјоделство спроведува мо-
ниторинг на свежото овошје и зеленчук. 

(2) Контролата од член 4 став (1) од овој правилник 
се врши за време на пакувањето на свежото овошје и 
зеленчук, пред утоварувањето на производот, во мо-
ментот на складирањето, како и во малопродажбата. 

(3) Исклучок од став (2) на овој член, при увоз на 
свежо овошје и зеленчук, контролата се врши на прво-
то влезно место во царинската постапка. 

(4) Во случаи кога пакувањата со свежото овошје и 
зеленчук се означени се проверува дали ознаката е во 
сообразност со пазарниот стандард. 

(5) Кога свежото овошје и зленчук доаѓа во рефузна 
состојба, контролата мора да обезбеди репрезентатив-
ност на свежото овошје и зеленчук, за утврдување на 
сообразноста на производот со пазарниот стандард. 

(6) Доколку свежото овошје и зеленчук се видно 
механички оштетени, масата од истите записнички се 
констатира. 

(7) При деталната физичка контрола на пакуваното 
свежо овошје и зеленчук, задолжително се определува: 
изгледот на производот, репрезентативноста, етикети-
рањето на пакувањата, како и условите за превоз во 
транспортното средство. 

(8) При детална физичка проверка во рефузна со-
стојба се определува униформноста на свежото овошје 
и зеленчук, минималните општи и специфични стан-
дарди за свежото овошје и зеленчук, големината и кла-
сата на овошјето и зеленчукот како и условите за пре-
воз во транспортното средство. 

(9) При деталната физичка проверка од став (7) и 
(8) од овој член, констатираните недостатоци кој отста-
пуваат од општиот и специфичниот пазарен стандард 
за овошјето и зеленчукот изразени во проценти, се кон-
статираат записнички. 

(10) Во случаевите кога количината на производот 
за кој се утврдува сообразност со пазарниот стандард е 
помала од количината предвидена за земање на приме-
рок, утврдувањето се врши на целокупната маса без зе-
мање на соодветен примерок од свежото овошје и зе-
ленчук. 

(11) Во случаевите кога Државниот земјоделски 
инспекторат  ќе утврди не исполнување на сообразност 
со пазарниот стандард на свежото овошје и зеленчук, 
ги дава на видување на економскиот оператор или не-
говиот застапник, доколку истиот се посоменва во ве-
родостојноста на извршената проценка.  

 
Член 4 

(1) Контролата на усогласеност на свежото овошје 
и зеленчук со пазарниот стандард за квалитет се врши 
со земање на примероци по случаен избор од различни 
точки од секоја серија која се контролира. 

(2) При контролата на усогласеноста од став (1) на 
овој член ќе се применува анализа на ризик преку про-
ценка на ризик, управување со ризик  и комуникација 
на ризик. 

(3) Контролата на квалитетот и усогласеноста на 
пазарниот стандард со свежото овошје и зеленчук се 
врши преку: 

1) Преглед на пропратната документација за свежо-
то овошје и зеленчук; 

2) Идентификација на документите од точка 1) од 
овој став со предметот на усогласување и 

3) Делумен и/или детален физички преглед  
(4) Оценката и изгледот на пакувањето за соодвет-

носта и чистотата на свежото овошје и зеленчук со со-
одветниот пазарен стандард, се прави преки земање на 
примарни примероци. 

(5) Минималната количина земени пакувани приме-
роци треба да биде: 

1) До 100 пакувања во серија  - 5 примарни приме-
роци; 

2) Од 101 – 300 пакувања во серија – 7 примарни 
примероци; 

3) Од 301- 500 пакувања во серија – 9 примарни пи-
мероци; 

4) Од 501 – 1000 пакувања во серија – 10 примарни 
примероци; 

5) Повеќе од 1000 пакувања во серија – минимум 15 
примарни примероци 

(6) Минимална количина земени свежо овошје и зе-
ленчук во рефузна состојба изразена во килограми или 
број на снопови треба да биде: 

1) До 200 кг. или број на снопови – 10 примарни 
примероци; 

2) Од 201 – 500 кг. или број на снопови – 20 при-
марни примероци; 

3) Од 501 – 1000 кг. или број на снопови – 30 при-
марни примероци; 

4) Од 1001 – 5000 кг. или број на снопови – 100 
примарни примероци; 

5) Повеќе од 5000 кг. или број на снопови – мини-
мум 100 примарни примероци 

(7) Од примарните примероци се формира секунда-
рен/дефинитивен примерок и тоа: 

1) За пакувано свежо овошје и зеленчук се формира 
примерок од максимум 10 килограми и минимум 5 па-
кувања; 

2) За рефузна состојба се формира  примерок од ма-
ксимум 4 килограми или минимум 5 единици. 
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Член 5 
(1) Врз основа на извршената контрола на квалите-

тот на овошјето и зеленчукот Државниот инспекторат 
за земјоделство издава Сертификат во печатена форма 
на образец или во електронска форма со која потврдува 
дека серијата на свежо овошје и зеленчук е во сообраз-
ност со соодветниот пазарен стандард.  

(2) Обрзецот на сертификатот е со формат 210 х 297 
мм на бела хартија, без механичка пулпа со тежина ко-
ја не е помала од 40 гр/м2. Обрасците се печатат со ме-
ханографски или сличен метод.   

(3) Кога сертификатот се издава во печатена форма 
потребно е да биде заверен со печат и потпис од над-
лежното лице кое го издава сертификатот. 

(4) Кога сертификатот се издава во електронска 
форма потребно е да е заверен со електронски потпис.  

(5) Секој сертификат има свој сериски број со кој се 
идентификува. Сертификатот има седумнаесет нуме-
рички знаци, а пред нумеричките знаци стои ознаката 
„I“ доколку се работи за увоз, „Е“ доколку се работи за 
извоз и „Р“ доколку се работи за ставање на производ 
во внатрешен промет. Првите три бројки се нумерички 
код на сертификатот, следните четири се годината на 
издавање на сертификатот, следните две се месецот на 
издавање, следните две се денот на издавање на серти-
фикатот и последните шест цифри се нумеричкиот ред 
на бројот на сертификатот. 

(6) Доколку сертификатот се издава во печатена 
форма, Економскиот оператор во барањето за издавање 
на серификатот наведува колку копии од сертификатот 
му се потребни. Сертификатот, доколку се издава во 
печатена форма, три примероци се задржуваат и тоа 
еден останува во Државниот инспекторат за земјоделс-
тво, еден примерок се дава на Државниот инспектор за 
земјоделство кој го земал примерокот и третиот приме-
рок се доставува во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

(7) Сертификатот кој се издава во печатена форма 
ја носи ознаката „оригинал“, а дополнителните приме-
роци носат ознака „копија“.  

(8) Кога сертификатот се издава во електронски 
формат, администраторот на системот го овозможува 
пристапот на лицата кои имаат електронски потпис. 

(9) Сертификатот од увоз по правило е во електрон-
ска форма.  

(10) По доставување на барањето од економскиот 
оператор за издавање на сертификат во електронска 
форма, Државниот инспекторат за земјоделство во рок 
од 24 часа од моментот на поднесувањето на барањето 
од економскиот оператор  го издава сертификатот. 

(11) Рокот од ставот (9) на овој член не се однесува 
за денови кога е државен празник и сабота или недела. 

 
Член 6 

(1) При прегледот на свежото овошје и зеленчук од 
увоз, извоз или за пуштање во внатрешен промет, др-
жавниот инспектор за земјоделство задолжително со-
ставува записник за констатираните состојби и дава 
заклучок со кој потврдува дека квалитетот на овошјето 
и зеленчукот е во согласност со пропишаните пазарни 
стандарди.  

(2) Врз основа на записникот од ставот (1) на овој 
член, Државниот инспекторат за земјоделство издава 
„Сертификат за усогласеност со општите и посебните 
пазарни стандарди за свежо овошје и зеленчук“ на 
Образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
Правилник. 

(3) Кога квалитетот на овошјето и зеленчукот не е 
во согласност со пропишаните пазарни стандарди, Др-
жавниот инспекторат за земјоделство донесува реше-
ние во кое констатира неусогласеност на производот со 
пропишаниот стандард, поради што економскиот опе-
ратор, не смее да го пласира овошјето и зеленчукот на 
пазар, се додека на секој соодветен начин, не обезбеди 
усогласност на производите со пропишаниот пазарен 
стандард.  

(4) Стоките за кои е констатирано неусогласеност 
не смее да се стават во промет без сертификат од Др-
жавниот инспекторат за земјоделство. 

(5) Економскиоте оператори можат да одлучат про-
изводите кои не ги исполнуваат општите и посебни па-
зарни стандарди да ги усогласат сите или само некои 
од нив. Производите кои се усогласени со општите и 
посебни стандарди, неможат да се пласираат на паза-
рот, се додека Државниот инспекторат за земјоделство 
не обезбеди дека истите навистина се усогласени. Се-
рификатот од став (2) на овој член, Државниот инспе-
кторат за земјоделство, може да го издаде за сите или 
дел од стоките кои се усогласени со општиот или посе-
бен стандард. 

(6) Кога производите не можат да се усогласат со 
стандардите ниту пак да се пренаменат за прехрана на 
животни, за индустриска преработка или за која било 
друга употреба која е за прехрана, Државниот инспе-
кторат за земјоделство бара од економскиот оператор 
да превземе соодветни мерки со цел да обезбедат спре-
чување на пласман на производите на пазарот. Економ-
ските оператори ги обезбедуваат сите информации не-
опходни за примената на овој став. 

 
Член 7 

(1) Државниот инспекторат за земјоделство води 
евиденција, во хартиена или електронска форма, за из-
дадените сертификати за усогласеност со општите и 
посебните пазарни стандарди за свежо овошје и зелен-
чук.  

(2) Образецот за евиденција од ставот (1) на овој 
член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 8 

Овој правилник ќе престане да важи со пристапува-
њето на Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 11-4680 
11 јули 2011 година           Министер, 
        Скопје                  Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2334. 

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11 и 53/11 ), министерот за транспорт и врски, доне-
се 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 142/10 и 64/11)  членот 17  во ставот 
(3)  во третата алинеја бројот: „11,00“ се заменува со 
бројот: „10,50“, а во четвртата алинеја бројот: „10,50“ 
се заменува со бројот:  „9,00“. 

 
Член 2 

Во членот 24 по  точка 4,  се додава нова точка 5 , 
која гласи: 

„5.  За намена В утврдена во план од повисоко ниво 
може да се формира градежна парцела на земјиште за 
општа употреба со изведена или планирана намена Д, 
само во случаите кога се работи за централно градско 
јадро со определена граница.“ 

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 6, 7 и 8. 
 

Член 3 
Во членот 30 во ставот (3), во насловот А – ДОМУ-

ВАЊЕ, во втората алинеја : А1-домување во станбени 
куќи,  во четвртиот ред  зборот: „осум (8)“ се заменува 
со зборот: „три (3)“ 

 
Член 4 

Во членот 83  во ставот (2) на крајот од реченицата, 
точката се заменува со запирка и  се додаваат зборови-
те: „освен по исклучок во случаите од член 24, точка 5 
од овој правилник.“ 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
     Бр. 01-8996/1 
18 јули 2011 година           Министер, 
        Скопје                                   Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2335. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија “  бр. 79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и 
социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 
НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО  

-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ  СКОПЈЕ 
 
1.Се дава согласност на Статутот на Ј.У. за згрижу-

вање деца со воспитно-социјални проблеми-Скопје, 
број 01-742/2  донесен од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на  25.02.2011 година . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-
ка Македонија “. 

 
      Бр. 10-3763/2 
14 јули 2011 година            Министер,  
         Скопје                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2336. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.7.2011 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА OСНОВЕН 
СУД РАДОВИШ 

 
1. За претседател на Основен суд Радовиш е из-

бран: 
Љупчо Тодоровски - судија на Основен суд Скопје 

2 Скопје 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
    Бр. 07-1320/1                             Судски совет                                            
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                      Претседател,                                          
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2337. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.7.2011 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД ШТИП 
  
1. За судии на Основен суд Штип се избрани: 
 - Aнита Јорданова- судски соработник во Апелаци-

онен суд Штип; 
- Маја Џорлева- кандидат од Академија за судии и 

јавни обвинители и 
- Александар Цацков- - судски соработник во Апе-

лационен суд Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 07-1319/1                              Судски совет                                           
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                     Претседател,                                           
                                             Александра Зафироска, с.р. 



Стр. 8 - Бр. 98 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 јули 2011 
 

2338. 
Судскиот Совет на Република Македонија на сед-

ницата одржана на  ден 14.7.2011 година, согласно 
член 44  од Законот за судовите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 31 од Зако-
нот за Судски Совет на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006 и 
150/2010),  донесе 

      
О Д Л У К А 

 
Бројот на судиите на Управниот суд се определува 

на 33 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот. 
Одлуката од став 1 се објавува во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
       
     Бр. 07-1295/1                             Судски совет                                                     
14 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                     Претседател,                                                                                                         
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2339. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 14.7.2011 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВИШ УПРАВЕН СУД 
 
1. За судија на Виш управен суд е избран: 
Џемали Саити – адвокат од Скопје 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 07-1292/1                             Судски совет                                                     
14 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                     Претседател,                                                                                                         
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2340. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл. 42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 14.7.2011 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УПРАВНИОТ СУД 
  
1. За судии на Управниот суд  се избрани: 
 - Валентина Конеска – Државен советник за студи-

ско аналитички и   документациони работи во Судски 
совет на РМ; 

- Благородна Арангелова – Виш стручен соработ-
ник во Основен суд Кавадарци; 

- Дитурије Незири – помлад соработник кај  Наро-
ден правобранител на РМ; 

- Гордана Илиевска – Раководител на извршно 
управен сектор во КП Затвор Скопје; 

- Рамије Абдурахими-Цара –Раководител на Сектор 
за нормативно – правни и административни работи при 
Општина Тетово; 

- Весна Јовановска- Директор на Сектор за правни 
и општи работи во Дирекцијата на АД МЕПСО – Скоп-
је и 

- Димитрула Апостоловска- Јавен обвинител во Ос-
новно Јавно обвинителство Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 07-1293/1                             Судски совет                                            
14 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                     Претседател,                                           
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2341. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл. 42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.7.2011 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН 
СУД СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Апелационен суд Скопје се избрани: 
 - Африм Фидани –адвокат од Гостивар и 
- Лидија Тасева – судија на Основен суд Скопје 2 

Скопје.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 07-1315/1                             Судски совет                                         
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                   Претседател,                                        
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2342. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.7.2011 година,  
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   
1. За судии на Врховниот суд на Република Маке-

донија  се избрани: 
 - Милка Стефкова – судија на Апелационен суд 

Скопје и 
- Јелица Крстевска – судија на Управен суд. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 07-1314/1                             Судски совет                                         
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                        Претседател,                                        
                                             Александра Зафироска, с.р. 
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2343. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.07.2011 годи-
на,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
БИТОЛА 

  
1. За судии на Апелационен суд Битола се избрани: 
 - Љиљана Чочковска- судија на Основен суд Бито-

ла и 
- Славица Мирковска- судија на Основен суд Бито-

ла. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
      Бр. 07-1316/1                             Судски совет                                                     
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                    Претседател,                                                                                                         
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2344. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.7.2011 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД 
КУМАНОВО 

  
1. За судија на Основен суд Куманово е избрана 
 - Марија Скалова –судски советник во Основен суд 

Скопје 2 Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
    Бр. 07-1318/1                              Судски совет                                                     
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                     Претседател,                                                                                                         
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2345. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 18.7.2011 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Основен суд Скопје 1 Скопје се из-

брани: 
- Лидија Трајковска- Државен советник кај Народен 

правобранител на РМ и 

- Лирие Елези – кандидат од Академија за судии и 
јавни обвинители. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
    Бр. 07-1317/1                             Судски совет                                            
18 јули 2011 година              на Република Македонија 
         Скопје                     Претседател,                                           
                                             Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
2346. 

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветери-
нарно здравство, директорот на Агенција за храна и ве-
теринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 
НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ∗  

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 
(1) Со овој правилник се пропишуваат мерките за 

сузбивање и искоренување на Њукастелската болест, 
кои треба да се преземат во случај на појава кај живина 
и гулаби за натпревар и други птици кои се чуваат во 
ограден простор.  

 
Член 2 

Исклучок од примена 
 

(1) Одредбите на овој  правилник нема да се приме-
нуваат во случај кога Њукастелската болест е утврдена 
кај диви птици кои живеат слободно. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член Агенцијата 
за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Аген-
цијата) треба да ја информира Европската Комисија за 
мерките кои ги презема за сузбивање и искоренување 
на болеста. 

 
Член 3 
Поими 

 
(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно 

здравство* и Правилникот за начинот и постапката за 
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен 
увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат или други документи што ја 
придружуваат пратката со живи животни, аквакултура 
и производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло*2 е применуваат и во 
овој правилник. 

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

(а) ‘заразена живина’ е живина: 
– кај која, по спроведување на анализа во одобрена 

лабораторија, официјално е потврдено присуство на 
Њукастелска болест; или 

– во случај на појава на второ и секое наредно жа-
риште при што се утврдени клинички симптоми на 
post-mortem лезии кои укажуваат на присуство на поја-
ва на Њукастелска болест; 

                                                                 
* Со овој правилик се врши усогласување со Директивата на 
Советот 92/66/ЕЕЗ од 14 јули 1992 година со која се воведуваат 
мерките на Европската унија за контрола на Њукастелска болест; 
Целекс број 31992L0066 
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(б) ‘живина која е сомнителна на зараза’ е живи-
на која покажува клинички знаци или post-mortem 
симптоми кои укажуваат на сомнеж за присуство на 
Њукастелска болест; 

(в) ‘живина која е сомнителна на контаминаци-
ја’ е живина за која постои веројатност дека била ди-
ректно или индиректно изложена на вирусот на Њука-
стелската болест; 

(г) ‘гулаб за натпревар’ е гулаб кој се превезува 
или е наменет за превоз од неговиот гулабарник пу-
штен да лета со цел слободно да лета назад до својот 
гулабарник или до било која друга дестинација; 

(д) ‘гулабарник’ е било која инсталација која се 
користи за чување или разможување на гулаби за нат-
превар; 

(ѓ) ‘Референтна Лабораторија на Заедницата’ е 
референтна лабораторија на Европската унија*3 

(e) ‘Њукастелската болест’ е инфекција на живи-
ната предизвикана од било кој птичји вид на парами-
ксовирус 1 со интрацелебрален патоген индекс (ICPI) 
кај еднодневните пилиња, повисок од 0,7. 

 
Член 4 

Пријавување на болест 
 

(1) Агенцијата треба да обезбеди секоја живина за 
која постои сомнеж дека е заразена со Њукастелска бо-
лест, дека ќе биде веднаш пријавена.   

(2) Во случај на појава на Њукастелска болест на 
територијата на Република Македонија, Агенцијата 
веднаш ја известува Европската Комисија и Светската 
Организација за Здравствена Заштита на Животните 
(во понатамошниот текст: OIE).  

 
Член 5 

Мерки доколку постои сомнеж 
 
(1) Доколку постои сомнеж дека живината на одг-

ледувалиште е заразена и контаминирана со Њукастел-
ска болест, Агенцијата веднаш спроведува официјална 
истрага за да го потврди или исклучи присуството на 
болеста при што се земаат примероци за лабораториско 
испитување. 

(2) Веднаш по добивање на известувањето за посто-
ење на сомнеж за зараза, Агенцијатаго става одгледува-
лиштето под службен надзор и ги превзема следните 
мерки: 

(а) евидентирање на сите категории живина на одг-
ледувалиштето, за секоја категорија бројот на угината 
живина која покажала клинички знаци и број на угина-
та живина која не покажала клинички знаци. Евиден-
цијата треба редовно да се ажурира и во истата да би-
дат вклучени и птиците кои се испилиле или угинале 
во периодот во кој постои сомнежот. Податоците во 
евиденцијата треба да бидат достапни и на барање се 
доставуваат на увид и истите се проверуваат при секоја 
посета; 

(б) чување на целата живина на одгледувалиштето 
во просториите за таа намена или сместување на некое 
друго место каде што е изолирана и не доаѓа во кон-
такт со друга живина; 

(в) забрана за внесување и изнесување на живина во 
и од одгледувалиштето; 

(г) одобрување на сите движења на: 
– лица, други животни и возила во или од одгледу-

валиштето; и 
– месо или трупови од живина, или на храна за жи-

вотни, опрема и алати, отпад, измет, шталско ѓубриво 
или се друго што би можело да ја пренесе Њукастел-
ската болест;  

(д) забрана за изнесување јајца од одгледувалиште-
то, со исклучок на јајцата кои се превезуваат директно 
до објект одобрен за производство и/или преработка на 
производи од јајца согласно Законот за безбедност на 
храна*4 превезени со претходно одобрение дадено од 
страна на Агенцијата. Одобрението треба да биде изго-
твено согласно барањата дадени во Прилог 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник;  

(ѓ) поставување на соодветни средства за дезинфек-
ција на влезот и излезот од просториите каде што е 
сместена живината и дезинфекција на самото одгледу-
валиште; и 

(е) спроведување на епизотиолошко испитување 
согласно член 7 од овој правилник. 

(3) До спроведувањето на мерките од став (2) на 
овој член, сопственикот или одговорното лице за живи-
ната кај која постои сомнеж, треба да ги превземе 
активностите од став (2) од овој член, со исклучок на 
активноста под точка е). 

(4) Доколку постои веројатност за можна контами-
нација и на други одгледувалишта заради нивната ло-
кација, нивната поставеност или контакт со одгледува-
лиштето на кое постои сомнеж, Агенцијатаможе да 
спроведе некоја од мерките од став (2) од овој член. 

(5) Мерките од ставовите (1) и (2) од овој член се 
применуваат се додека официјален ветеринар не го 
исклучи сомнежот за постоење Њукастелска болест. 

 
Член 6 

Мерки во случај на потврда на жариште 
 
(1) Доколку Њукастелската болест официјално е по-

тврдена на одгледувалиште, Агенцијата ги превзема 
мерките пропишани во член 5 став (2) од овој правил-
ник, како и следните мерки: 

(а) убивање на живината присутна на одгледували-
штето. Нештетно уништување на јајцата и живината 
која угинала или била убиена, на начин со кој се нама-
лува ризикот од ширење на болеста; 

(б) нештетно отстранување или соодветен третман 
на секоја супстанција или отпад, вклучувајќи храна за 
животни или шталско ѓубриво кои може да бидат кон-
таминирани, на начин со кој се обезбедува уништување 
на присуство на вируот на Њукастелската болест и сог-
ласно упатствата дадени од страна на официјалниот ве-
теринар; 

(в) идентификување по пат на следливост и уни-
штување на месото од заклана живина од одгледували-
штето за која се претпоставува дека била во период на 
инкубација на болеста, пред Њукастелската болест да 
биде официјално потврдена; 

(г) идентификување по пат на следливост и уни-
штување на јајцата за ведење за кои се претпоставува 
дека биле снесени за време на периодот на инкубација 
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на болеста, а кои биле дислоцирани од одгледували-
штето со исклучок на живината која веќе била изведе-
на од јајцата која се става под службен надзор; доколку 
е можно, идентификување по пат на следливост и уни-
штување на конзумните јајца кои се претпоставува де-
ка биле снесени за време на периодот на инкубација на 
болеста кои биле дислоцирани од одгледувалиштето, 
освен доколку претходно биле соодветно дезинфицира-
ни.. 

(д) по спроведување на активностите од став (1) 
точки (а) и (б) на овој член, објектите кои се користат 
за сместување на живината, нивната околина, возилата 
кои се користат за превоз и целата опрема за која по-
стои веројатност дека е контаминирана, мора да се ис-
чисти и дезинфицира во согласност со одредбите од 
член 11 на овој правилник; 

(ѓ) забрана за внесување на живина на одгледували-
штето пред истекот на 21 ден по завршувањето на 
активностите пропишани во точка (д) од овој став; и 

(е) спроведување на епизотиолошко испитување во 
согласност со член 7 од овој правилник. 

(2) Доколку постои веројатност за можна контами-
нација на други соседни одгледувалишта заради нивна-
та локација, нивната поставеност или контакт со одгле-
дувалиштето во кое е потврдена болеста, Агенцијата на 
тие одгледувалишта може да ги спроведе мерките про-
пишани во став (1) од овој член.  

(3) Доколку во јатото на живина, кое не покажува 
клинички знаци на Њукастелска болест е изолиран сој 
на вирус од Њукастелската болест со интрацелебрален 
патоген индекс (ICPI) поголем од 0,7 и помал од 1,2, 
што е докажано од страна на Референтната Лаборато-
рија на Заедницата дека изолатот на вирусот потекнува 
од атенуирана жива вакцина против Њукастелска бо-
лест, Агенцијата може да дозволи исклучоци од бара-
њата пропишани во став (1) точки (а) до (ѓ) на овој 
член, под услов засегнатото одгледувалиште да е ста-
вено под службен надзор најмалку 30 дена и: 

– одредбите од член 5 став (2) точките (а), (б), (г), 
(д) и (ѓ) од овој правилник да се применети, и 

– се применува забраната на движење на живината 
од одгледувалиштето освен доколку директно се преве-
зува до кланица назначена од страна на Агенцијата. 

(4) Во случај на примена на исклучокот од став (3) 
алинеја 2 на овој член, официјалниот ветеринар одго-
ворен за кланицата треба да биде информиран за наме-
рата за праќање живина за колење и веднаш по нејзи-
ното пристигнување во кланицата, живината треба да 
се чува и да биде заклана одделно од останатата живи-
на. 

(5) Свежото месо од живината од став (4) на овој 
член треба да е обележано со здравствен печат соглас-
но Законот за Безбедност на Храна *5. 

(6) Одредбите од став (4) на овој член може да би-
дат изменети земајќи го во предвид развојот на научни-
те достигнувања во однос на вакцината против Њука-
стелската болест. 

(7) Во случај на одгледувалишта кои се состојат од 
две или повеќе одделни јата, официјалниот ветеринар 
може, во согласност со критериумите пропишани сог-
ласно Законот за ветеринарно здравство*5, да одобри 
исклучоци од барањата од став (1) на овој член, за 

здрави јата од одгледувалиштето кое е заразено, под 
услов официјалниот ветеринар да потврдил дека актив-
ностите спроведени на одгледувалиштето гарантираат 
дека јатата се комплетно одделени во однос на сместу-
вање, чување и исхрана, на начин кој оневозможува 
ширење на вирусот од едно на друго јато. 

 
Член 7 

Епизотиолошки испитувања 
 
(1) Епизотиолошките испитувања се однесуваат на: 
(а) временскиот период за кој постои веројатност 

Њукастелската болест дека била присутна на одгледу-
валиштето или во гулабарникот; 

(б) можното потекло на Њукастелската болест на 
одгледувалиштето или гулабарникот и идентификува-
ње на други одгледувалишта или гулабарници во кои 
има живина, гулаби или други птици кои се чуваат во 
ограден простор кои е веројатно дека се заразени или 
контаминирани од истиот извор; и 

(в) движењето на лица, живина, гулаби или други 
птици кои се чуваат во ограден простор или други жи-
вотни, возила, јајца, месо и трупови и било кои алати 
или прибор или супстанција за кои е веројатно дека го 
пренеле вирусот на Њукастелската болест во или над-
вор од одгледувалиштето или гулабарникот. 

 
Член 8 

Службена контрола 
 
(1) Кога официјалниот ветеринар има причина да сe 

сомнева дека живината на одгледувалиштето е конта-
минирана како резултат на движење на луѓе, животни 
или на било кој друг начин, одгледувалиштата се ста-
ваат под официјална контрола во согласност со став (2) 
од овој член. 

(2) Официјалната контрола се спроведува со цел да 
се утврди било каков сомнеж за Њукастелска болест, 
да се утврди вкупниот број на живината и да се следи 
движењето на живината и, каде што е соодветно, да се 
превземат активностите предвидени во став (3) од овој 
член. 

(3) Во случај кога одгледувалиштето е предмет на 
официјалната контрола од ставовите (1) и (2) на овој 
член, Агенцијата ќе забрани отстранување на живината 
од одгледувалиштето, освен кога е наменета за колење 
и се превезува,  под службен надзор, директно до кла-
ница. Пред превезувањето на живината во кланица, 
официјалниот ветеринар треба да спроведе клиничко 
испитување на живината за да го исклучи присуството 
на Њукастелската болест на одгледувалиштето. Забра-
ната за движење од овој член се спроведува во период 
од 21 ден од датумот на можната последна контамина-
ција.Во секоја случај, забраната за движење треба да се 
применува во период од најмалку седум дена. 

(4) Доколку постојат поволни услови, Агенцијата 
може да ги ограничи мерките пропишани во овој член 
на дел од одгледувалиштето и на живината која се нао-
ѓа на одгледувалиштето, под услов живината да е сме-
стена, се чува и се храни сосема одделно и од друг пер-
сонал. 
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(5) Доколку официјалниот ветеринар има причина 
да се сомнева дека гулабите за натпревар или гулабите 
од било кој гулабарник се контаминирани со вирус на 
Њукастелската болест, тој ги превзема сите неопходни 
мерки со кои ќе обезбеди гулабарникот да е ставен под 
службен надзор, вклучувајќи и забрана на сите движе-
ња на гулаби за натпревар надвор од гулабарникот во 
период од 21 ден. 

  
Член 9 

Заштитни мерки 
 

(1) Доколку дијагнозата на Њукастелската болест 
официјално се потврди кај живината, Агенцијата по-
ставува заштитна зона со радиус од најмалку три кило-
метри околу заразеното одгледувалиште, која е дел од 
зоната под надзор со радиус од најмалку 10 километри. 
При утврдувањето на зоните треба да се земат во пред-
вид географските, административните, еколошките и 
епизотиолошките фактори кои имаат влијание на ши-
рењето на Њукастелската болест, како и надзор на одг-
ледувалиштата. 

(2) Во заштитната зона се применуваат следните 
мерки: 

(а) идентификување на сите одгледувалишта во зо-
ната кои имаат живина; 

(б) повремени посети на сите одгледувалишта кои 
имаат живина, клиничко испитување на живината и до-
колку е потребно, земање примероци за лабораториско 
испитување. За направените посети треба да се води 
евиденција на посетите и да се чуваат резултатите од 
наодите; 

(в) чување на живината во просториите каде пре-
стојуваат или на друго место каде што истата може да 
биде изолирана; 

(г) употреба на соодветни средства за дезинфекција 
на влез и излез од одгледувалиштето; 

(д) контролата на движење на лицата кои ракуваат 
со живина, трупови на живина и јајца како контрола на 
возила кои превезуваат живина, трупови и јајца во рам-
ките на зоната; 

(ѓ) транспортот на живина е забранет, со исклучок 
на транзит преку главните магистрали или железнички 
линии; 

(е) забрана за преместување на живина и јајца за ве-
дење од одгледувалиште на кое тие се чуваат освен до-
колку Агенцијата одобрила превоз: 

– до кланица, на живината наменета за колење. Кла-
ницата во која живината ќе биде превезена треба да би-
де на територијата на заразената област или, доколку 
тоа не е можно, до кланица надвор од заразената об-
ласт, а која е назначена од страна на Агенцијата. На ме-
сото од живина се аплицира здравствен печат согласно 
Законот за безбедност на храна7; 

– на едно-дневни пилиња или јарки  до одгледува-
лиште во рамките на зоната под надзор во која нема 
друг вид живина. Во случај доколку во рамките на зо-
ната под надзор нема одгледувалиште, Агенцијата мо-
же да дозволи превезување на еднодневни пилиња и 
јарки надвор од зоната под надзор а кои се под службе-
на контрола согласно член 8 став (2) од овој правил-
ник; и 

– На јајца за ведење до инкубациска станица назна-
чена од страна на надлежниот орган. Пред да бидат 
превезени, јајцата и нивните пакувања треба да се де-
зинфицираат. 

(ж) забрана за отстранување или распространување 
на искористено течно или шталско ѓубриво од живина, 
без претходно овластување од страна на Агенцијата; и 

(з) забрана за саеми, пазари, манифестации или дру-
ги собирања на живина или други птици. 

(3) Движењата на живината и јајцата за ведење од 
одгледувалиштата од став (2) точка (е) на овој член 
треба да бидат спроведени под директен службен над-
зор на официјалниот ветеринар. Движењата ќе бидат 
одобрени откако официјалниот ветринар ќе спроведе 
инспекција на одгледувалиштето. Средствата за транс-
порт кои се користат треба да бидат чисти и дезинфи-
цирани пред и по нивната употреба; 

(4) Мерките спроведени во заштитните зони треба 
да продолжат да се применуваат најмалку 21 ден по из-
вршеното прелиминарно чистење и дезинфекција на за-
разеното одгледувалиште, во согласност со член 11 од 
овој правилник. Заштитната зона треба да биде дел од 
зоната под надзор. 

(5) Во зоните под надзор се применуваат следниве 
мерки: 

(а) идентификување на сите одгледувалишта во 
рамките на зоната кои имаат живина; 

(б) контрола на движењето на живината и јајцата за 
несење во рамките на зоната; 

(в) забрана за движење на живина надвор од зоната 
во првите 15 дена, освен до кланица надвор од зоната 
под надзор, назначена од страна на Агенцијата. На ме-
сото од живина се аплицира здравствен печат согласно 
Законот за безбедност на храна7; 

(г) забраната за движење на јајца за ведење надвор 
од зоната под надзор освен до инкубаторска станица 
назначена од страна на Агенцијата. Пред да бидат пре-
везени, јајцата и нивните пакувања треба да се дезин-
фицираат; 

(д) забрана за отстранување или распространување 
на искористени течно или шталско ѓубриво од живина, 
без претходно овластување од страна на Агенцијата; 

(ѓ) забрана за саеми, пазари, манифестации или дру-
ги собирања на живина или други птици; и 

(е) покрај забраните за движење од точките (а) и (б) 
на овој став, неможе да се врши превоз на живина 
освен за превоз на живина по главните магистрали или 
железнички линии. 

(6) Мерките спроведени во зоната под надзор треба 
да продолжат да се применуваат најмалку 30 дена по 
извршеното прелиминарно чистење и дезинфекција на 
заразеното одгледувалиште, во согласност со член 11 
од овој Правилник. 

(7) Доколку зоните опфаќаат територија на Репуб-
лика Македонија и на некоја од соседните држави , 
Агенцијата ќе оствари соработка со соседната држава 
заради воспоставување процедури во заштитната зона. 

(8) Доколку епизотиолошкото испитување спрове-
дено согласно од член 7 од овој правилник потврдува 
дека појавата на жариште е поради инфекција каде што 
нема докази за латерално ширење на болеста, големи-
ната и времетраењето на заштитните и зоните под над-
зор може да се намали со одлука на Агенцијата. 
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Член 10 
Евидентирање на движење 

 
Агенцијата треба да обезбеди: 
1) дека се спроведени постапки кои овозможуваат 

следливост на јајцата, живината и птиците кои се чува-
ат во ограден простор; 

2) сопственикот или одговорното лице на живина 
и/или гулаби за натпревар и/или птици кои се чуваат во 
ограден простор треба да испраќаат податоци до Аген-
цијата за живината и јајцата кои влегуваат или го напу-
штаат одгледувалиштето, како и за натпреварите или 
манифестациите во кои учествувале гулабите за нат-
превар; и 

3) сите лица кои се вклучени во превоз или ставање 
во промет на живина, јајца, гулаби за натпревар и пти-
ци кои се чуваат во ограден простор треба да испраќаат 
детални податоци до Агенцијата за движењето на жи-
вината, јајцата, гулабите за натпревар и птици кои се 
чуваат во ограден простор кои тие ги превезувале или 
ставиле во промет. 

 
Член 11 

Чистење и дезинфекција 
 
(1) Агенцијата треба да обезбеди: 
(а) средствата за дезинфекција кои се користат како 

и нивната концентрација, да се одобрени; 
(б) чистењето и дезинфекцијата се спроведуваат 

под надзор на официјален ветеринар, во согласност со: 
1) упатствата дадени од страна на официјален вете-

ринар; и 
2) постапките за чистење и дезинфекција на заразе-

но одгледувалиште, дадени во став (2) од овој член. 
(2) Прелиминарно чистење и дезинфекција се врши 

на следниов начин: 
(а) по нештетно отстранување на труповите од жи-

вина, на деловите од просториите во кои била сместена 
живината и другите делови од други објекти, дворни 
површини  контаминирани за време на колењето или 
при post-mortem испитувањата;  

(б) секое ткиво од живината или јајцата кои може 
да ги контаминираат објектите, дворните површини, 
инструментите за работа и слично, треба внимателно 
да се собере и нештетно да се отстрани заедно со тру-
повите; и 

(в) средството за дезинфекција кое е користено во 
постапката треба да остане на исчистената и дезинфи-
цираната површина најмалку 24 часа. 

(3) Финално чистење и дезинфекција се врши на 
следниов начин: 

(а) маснотиите и нечистотијата треба да се отстра-
нат од сите површини со користење на средство за од-
мастување по што треба да се измијат со вода; 

(б) по миењето со вода согласно точка (а) од овој 
став, површините треба повторно да се третираат со 
средство за дезинфекција; 

(в) седум дена по третманот од точките (а) и (б) од 
овој став, просториите треба да се третираат со средс-
тво за одмастување, да се измијат со ладна вода, да се 
третираат со средство за дезинфекција и повторно да се 
измијат со вода; и 

(г) искористеното течно и шталско ѓубриво треба да 
се третираат на начин кој ќе обезбеди целосно уништу-
вање на вирусот, при што може да се применат една 
или повеќе од следните методи: 

– третман со горење или пареа на температура од 
70 °C; 

– закопување на длабочина доволна да спречи кон-
такт со штетници и диви птици; и 

– натрупување (со цел да се олесни фермантација-
та) при што се покрива на начин со кој ќе се постигне 
температура од 20 °C и со кој ќе се спречи пристап на 
штетници и диви птици и така се остава да отстои во 
период од 42 дена. 

 
Член 12 

Земање примероци и тестирање 
 
Собирањето примероци и лабораториското тестира-

ње за откривање присуство на вирусот на Њукастелска-
та болест треба да се спроведе во согласност со мето-
дите дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 13 

Агенцијата треба да обезбеди да се превземат сите 
неопходни мерки за информирање на јавноста во за-
штитните и зоните под надзор во однос на ограничува-
њата кои се на сила заради појава на сомнеж или кога е 
утврдена болеста. 

 
Член 14 

Национална референтна лабораторија 
 
(1) Националната референтна лабораторија назна-

чена за спроведување на испитувањата во однос на Њу-
кастелската болест треба да: 

(а) има простории и обучен персонал за утврдување 
на антиген и биолошка типизација на вирусот на Њука-
стелската болест и потврдување на резултатите добие-
ни од ветеринарните лаборатории; 

(б) спроведува тестирање на реагенсите кои се ко-
ристат во регионалните лаборатории; и 

(в) врши тестирање на вакцините одобрени за про-
филактичка употреба во земјата или складирани за ит-
на употреба во однос на нивната ефикасност, потенција 
и чистота. 

(2) Националната референтна лабораторија од став 
(1) на овој член е одговорна за координирање на стан-
дардите и дијагностичките методи кои се воведени во 
секоја лабораторија за дијагностицирање на Њукастел-
ската болест во државата и тоа: 

(а) може да ги снабдува ветеринарните лаборатории 
со дијагностички реагенси; 

(б) го контролира квалитетот на сите дијагностички 
реагенси кои се користат во Република Македонија; 

(в) спроведува повремени компаративни тестирања; 
(г) чува изолати на вирусот на Њукастелската бо-

лест од потврдени случаи во Република Македонија; и 
(д) обезбедува да се потврдат позитивните резулта-

ти добиени во ветеринарните лаборатории. 
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(3) Националната референтна лабораторија од став 
(1) на овој член соработува со Референтната лаборато-
рија на Заедницата. 

(4) Директорот на Агенцијата може да пропише по-
себни правила за унифицирана примена на овој член по 
спроведената постапка од страна на Европската Коми-
сија со која Комисијата е овластена да постапува за ра-
боти кои се однесуваат на Безбедност на храната и ве-
теринарната политика. 

 
Член 15 

Вакцинација 
 
(1) Агенцијата треба да обезбеди дека: 
(а) вакцинацијата против Њукастелската болест со 

одобрени вакцини се користи за профилактички цели 
или како дополнителна мерка на контролните мерки 
кои се спроведуваат при појава на болеста; и 

(б) се користат само вакцини кои се одобрени за 
ставање во промет. 

(2) Директорот на Агенцијата може да пропише до-
полнителни критериуми за користење на вакцините 
против Њукастелска болест по постапка од страна на 
Европската Комисија со која Комисијата е овласена да 
постапува за работи кои се однесуваат на Безбедност 
на храната и ветеринарната политика. 

 
Член 16 

Известување за вакцинирање 
 

(1) Агенцијата треба да ја информира Европската 
Комисија доколку во Република Македонија се спрове-
дува доброволна или задолжителна профилактичка 
вакцинација против Њукастелската болест. 

(2) Податоците од став (1) на овој член треба да со-
држат: 

(а) карактеристики и состав на вакцината која ќе се 
користи; 

(б) постапки за надзор на дистрибуирање, складира-
њето и користењето на вакцините; 

(в) вид и категории на живина кои може да бидат 
или кои се предмет на вакцинација; 

(г) областите во кои може или ќе се спроведе вак-
цинацијата; и 

(д) причините поради кои се спроведува вакцинаци-
јата. 

(3) Агенцијата може да усвои и спроведе програма 
за вакцинација на гулаби за натпревар. Во тој случај, 
Агенцијата треба да ја информира Европската Комиси-
ја. Без оглед на таа програма, Агенцијата треба да обез-
беди организаторите на трки и манифестации да ги 
превземаат неопходните мерки со кои само гулаби за 
натпревар кои се вакцинирани против Њукастелската 
болест, може да учествуваат на натпреварите и мани-
фестациите. 

(4) Директорот на Агенцијата ги пропишува детал-
ните правила за примена на овој член, особено во пог-
лед на критериумите кои треба да се усвојат, како и от-
стапки кои може да се направат земајќи го во предвид 
здравствениот статус на државата по постапка од стра-
на на Европската Комисија со која Комисијата е овла-
сена да постапува за работи кои се однесуваат на Без-
бедност на храната и ветеринарната политика. 

Член 17 
Итна вакцинација 

 
(1) Во случај на потврда на појава на Њукастелска-

та болест покрај контролните мерки од член 6 на овој 
правилник, Агенцијата ќе ги утврди областа и перио-
дот во кои ќе спроведе брза и систематска вакцијација 
(итна вакцинација) на живината.  

(2) Итната вакцинација од став (1) на овој член се 
спроведува под официјална контрола на Агенцијата и 
врз засегнатите видови и категории живина. 

(3) Во случај да ја спроведе итната вакцинација од 
став (1) на овој член, Агенцијата ја информира Европ-
ската Комисија за состојбата со Њукастелската болест 
и програмата за итна вакцинација. 

(4) Во случај на итна вакцинација на живината сог-
ласно став (1) на овој член, неможе да се врши вакци-
нација или повторна вакцинација на живината на одг-
ледувалиштето кое е предмет на ограничувањата од 
член 5 на овој правилник. 

(5) Во случај на итна вакцинација: 
(а) живината треба да се вакцинира во најкус можен 

рок; 
(б) живината која е изведена или пренесена на одг-

ледувалиште во рамките на областа за вакцинација тре-
ба да се вакцинира ако претходно не била вакцинира-
на; 

(в) забрането е движење на живината во рамките на 
областа за вакцинација со исклучок на: 

– едно-дневни пилиња пренесени во одгледували-
ште во рамките на областа на вакцинација каде што ќе 
бидат вакцинирани; и 

– живина која се превезува директно до кланица ка-
де веднаш треба да биде заклана. Доколку кланицата е 
лоцирана надвор од областа за вакцинација, движењето 
на живината треба да биде одобрено од страна на Аген-
цијата по спроведена инспекција на одгледувалиштето; 

(6) Доколку вакцинацијата од став (5) точка (a) на 
на овој член е завршена, движењето надвор од областа 
за вакцинација може да се одобри за: 

– едно-дневни пилиња наменети за производство на 
месо може да се превезат на одгледувалиште каде што 
ќе бидат вакцинирани; одгледувалиштето треба да би-
де под надзор се додека пренесената живина не се зако-
ле; 

– живина наменета за итно колење 21 ден по вакци-
нацијата; и 

– јајцата за ведење кои потекнуваат од родителски 
јата вакцинирани најмалку 21 ден претходно; јајцата и 
нивните пакувања треба да бидат дезинфицирани пред 
движењето. 

(7) Мерките од став (5) точка (б) и став (6) на овој 
член се применуваат во период од три месеци по завр-
шување на вакцинацијата од став (1) на овој член. 

(8) Периодот од став (7) на овој член во зависност 
од епизотиолошката состојба може да биде продолжен 
за дополнително еден или повеќе периоди од три месе-
ци. 

(9) По исклучок на став (5) точки (a) и (б) на овој 
член, Агенцијата може да изземе одредени јата кои се 
од особена научна важност од систематската вакцина-
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ција, доколку Агенцијата ги има превземено сите неоп-
ходни мерки со кои се обезбедува нивна здравствена 
заштита и врши повремени серолошки тестирања. 

 
Член 18 

(1) Во случај кога постои сомнеж дека гулабите 
писмоносци или птиците кои се чуваат во ограден про-
стор, се инфицирани со Њукастелската болест, Агенци-
јата треба да започне постапка за утврдување на боле-
ста или пријавување на болеста. 

(2) Во случај на став (1) од овој член, официјалните 
ветеринари треба да земат соодветни примероци за ла-
бораториско испитување. 

(3) Веднаш по пријавување на сомнежот за присус-
тво на Њукастелската болест, Агенцијата го става одг-
ледувалиштето, или гулабарникот под официјален над-
зор и издава наредба за забрана за движење на гулаби 
или птици кои се чуваат во ограден простор или на 
предмети кои може да ја пренесат Њукастелската бо-
лест. 

(4) Мерките од ставовите (1), (2) и (3) на овој член 
остануваат на сила до повлекувањето на забраната по 
претходно официјална потврда за отсуство на болеста. 

 
Член 19 

(1) Доколку официјално се потврди присуство на 
Њукастелска болест кај гулаби писмоносци или птици 
кои се чуваат во ограден простор, Агенцијата, inter alia, 
ќе нареди: 

(а) примена на контролните мерки и мерките за 
искоренување на болеста од член 6 став (1) точки (а), 
(б), (д) и (ѓ) на гулаби писмоносци или птиците кои се 
чуваат во ограден простор, како и на гулабарниците 
кои се заразени со Њукастелска болест; или 

(б) најмалку 
– забрана за движење на гулабите или птиците кои 

се чуваат во ограден простор надвор од гулабарникот 
или одгледувалиштето најмалку 60 дена по отсуство на 
клиничките знаци на Њукастелска болест; и 

– уништување или третирање на сите материјали 
или отпадоци за кои постои можност да бидат конта-
минирани, на начин со кој се обезбедува целосно уни-
штување на вирусот на Њукастелската болест, како и 
целиот отпад кој се насобрал во текот на периодот од 
алинеја 1 од оваа точка; и 

(в) епизоотиолошко испитување во согласност со 
член 7 на овој правилник. 

(2) Заради правилна примена на одредбите од став 
(1) на овој член, Агенцијата доставува податоци до 
Европската Комисија за состојбата на болеста и за кон-
тролните мерки кои се применуваат, на образец даден 
во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 20 
Планови за итни мерки 

 
(1) Агенцијата треба да изготви план за итни мерки 

со кои се утврдуваат мерките кои ќе се превземаат во 
случај на појава на жариште на Њукастелската болест. 

(2) Планот за итни мерки треба да обезбеди пристап 
до простории, опрема, персонал и сите други соодвет-
ни материјали неопходни за брзо и ефикасно искорену-
вање на болеста. Планот треба да содржи точни пода-
тоци во однос на потребните вакцини кои Агенцијата 
ги смета за неопходни за спроведување на итна вакци-
нација. 

(3) Планот за итни мерки треба да предвиди:  
(а) центар за кризи на национално ниво, кој ќе ги 

координира контролните мерки во земјата; 
(б) листа со локални центри за контрола на болести 

со соодветни простории за координација на мерките за 
контрола на болести на локално ниво; 

(в) детални информации за персоналот кој е вклу-
чен во спроведувањето на контролните мерки, нивните 
вештини и одговорности; 

(г) постапка за навремено информирање на лицата 
или организациите кои се директно или индиректно 
вклучени во планот за итни мерки при појава на жари-
ште од страна на секој локален центар за контрола на 
болеста; 

(д) достапна опрема и материјали за правилно спро-
ведување на мерките за контрола на болест; 

(ѓ) детални упатства за активностите кои ќе бидат 
превземени во случај на сомнеж и појава на зараза или 
контаминација, вклучувајќи предлог-мерки за нештет-
но отстранување на труповите; 

(е) програми за обука за одржување и подобрување 
на вештините за теренски и административни постап-
ки; 

(ж) дијагностички лаборатории кои имаат просто-
рии за post-mortem испитувања, неопходен капацитет 
за серолошки и хистолошки испитувања итн., кои се во 
состојба да вршат брзо дијагностицирање, како и по-
стапки за брзо транспортирање на примероци; и 

(з) детали за количеството вакцини за Њукастелска-
та болест, во случај на примена на итна вакцинација; 

(4) Плановите за итни мерки може да се менуваат 
или надополнуваат согласно епизотиолошката состојба 
на болеста. 

  
Член 21 

Влегување во сила 
 

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

 
    Бр. 21-1969/1 
7 јули 2011 година              Директор, 
       Скопје                  Дејан Рунтевски, с.р. 
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