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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2919.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05,
150/07 и 35/11 ), Владата на Република Македонија на
седницата, одржана, на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за обрана му престанува користењето на
недвижна ствар земјиште со вкупна површина од 3405
м2 и тоа : земјиште (двор) со површина од 2550 м2 и
земјиште под објект со површина од 855 м2, лоцирано
на КП бр.1768/1, КО Кисела Вода 2, евидентирано на
имотен лист бр. 41160 лоцирано на ул.Васил Каранѓелевски бб-Скопје, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Министерството
за внатрешни работи .
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Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за обрана и Министерство за внатрешни работи во рок
од 30 дена .
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-2673/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
2920.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за јавните
патишта („Службен весник на Република Македонија”
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ
ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука се категоризираат државните патишта и тоа:
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Член 2
Обележувањето и километражата на патиштата
утврдени во член 1 од оваа одлука ќе се изврши во рок
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 3
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за утврдување на магистралните и
регионалните патишта во Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 54/94,
60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 26/01, 40/01, 49/01,
72/01, 79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05,
54/06, 124/06, 12/07, 18/07, 91/07, 101/07 и 39/10).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
Бр. 51-4327/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
2921.
Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
БУТЕЛ
Член 1
Со оваа одлука на општина Бутел се дава право на
трајно користење градежно земјиште сопственост на
Република Македонија кое претставува:
- КП бр.121/2 КО Бутел со површина од 10626 м2
(дел од КП бр. 121/1 КО Бутел евидентирано во Имотен лист бр. 7881 од 4.7.2011 година).
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-4433/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
2922.
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки, („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2011“), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА
СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕЃУНАРОДНИТЕ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ
Член 1
Со оваа одлука се формира Координативно тело за
следење на спроведувањето на меѓународните рестриктивни мерки (во понатамошниот текст: Координативно тело) за координација на спроведувањето на рестриктивните мерки во Република Македонија.
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Член 2
Делокругот на Координативното тело е: следење на
спроведувањето на рестриктивните мерки во Република Македонија, обезбедување конзистентност и координираност помеѓу придружувањето, односно позициите на Република Македонија и активностите во областа на рестриктивните мерки, преку предлози до Владата на Република Македонија, обезбедување стручна
помош за спроведувањето на рестриктивните мерки на
надлежните органи кои вршат спроведување на рестриктивни мерки и остварување меѓународна соработка и
следење на развитокот на областа во меѓународни рамки.
Член 3
Со Координативното тело претседава претставник
на Министерството за надворешни работи.
Член 4
Координативното тело за своето работење донесува
Деловник за работа
Член 5
Координативното тело за својата работа ја известува Владата на Република Македонија најмалку еднаш
годишно.
Член 6
Координативното тело по потреба, може да покани
и други претставници од Министерствата кои номинирале свои членови и претставници од други институции за да придонесат во работата, во период кој ќе биде определен од Координативното тело.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-4658/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
2923.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011)
и член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
20.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење за Република Македонија се утврдуваат геодетските работи поврзани со премер и изработка на геодетски елаборати за објектите кои биле во
сопственост на Заводот за платен промет до денот на
неговата трансформација.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-4788/1
Заменик на претседателот
20 септември 2011 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2924.

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-4882/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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2925.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
МЛАДИ И СПОРТ

Бр. 22-4390/1
23 август 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2926.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ПРАВДА

Бр. 22-4391/1
23 август 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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2927.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА
КОМИСИЈА

Бр. 22-4819/2
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2928.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Бр. 22-4864/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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30 септември 2011

2929.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Бр. 22-4865/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2930.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ
ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

Бр. 22-4866/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 13

2931.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНОПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

Бр. 22-4450/3
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2932.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И
СПОРТ

Бр. 22-4867/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

2933.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР - ВЛАДИН АГЕНТ НА БИРОТО ЗА
ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ
СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Бр. 22-4868/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2934.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Бр. 22-4869/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 15

2935.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Бр. 22-4870/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2936.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-4871/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 16 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

2937.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-4872/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2938.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ
РЕЗЕРВИ

Бр. 22-4918/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 17

2939.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Бр. 22-4919/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2940.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Бр. 22-4920/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 18 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

2941.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Бр. 22-4921/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2942.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
КРИЗИ

Бр. 22-4922/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 19

2943.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

Бр. 22-4924/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2944.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

Бр. 22-4925/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 20 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

2945.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Бр. 22-4926/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2946.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Бр. 22-4927/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 21

2947.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Бр. 22-4928/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2948.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Бр. 22-4929/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 22 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

2949.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Бр. 22-4930/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2950.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА
УПРАВА

Бр. 22-4931/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 23

2951.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

Бр. 22-4932/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2952.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

Бр. 22-4933/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 24 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

2953.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-4934/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2954.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Бр. 22-4935/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 25

2955.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ОДЗЕМЕН ИМОТ

Бр. 22-4936/1
13 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2956.
Врз основа на член 27 од Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во
Република Македонија 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2010 и
36/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 10/2010 и
51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 септември 2011 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА
1. Од должноста членови на Државната пописна комисија се разрешуваат:
- д-р Абдулменаф Беџети
- д-р Фаузи Скендери
- д-р Весна Јаневска
- д-р Марија Ташева
- Ванчо Ангеловски.
2. За членови на Државната пописна комисија се именуваат:
- Бујар Османи
- Артан Груби
- Лазар Трајчев
- Живко Пејковски
- Орце Тодоровски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 22-5819/1
30 септември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 26 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО
2957.
Врз основа на член 24 став (3) од Законот за јавните
службеници („Службен весник на Република Македонија" бр. 52/10 и 36/11), министерот за информатичко
општество и администрација донесе
ЕТИЧКИ КОДЕКС
ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
1) Со овој Етички кодекс се уредува начинот на однесување и работење на јавните службеници, со цел да
се обезбеди почитување на принципите утврдени со
овој Етички кодекс, а врз основа и во рамки на Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот
на Република Македонија.
(2) Јавниот службеник се придржува кон одредбите
на овој Етички кодекс.
(3) За постапување спротивно на одредбите од овој
Етички кодекс јавниот службеник одговара дисциплински.

30 септември 2011

Непристрасност во работењето
Член 4
(1) Јавниот службеник при извршувањето на работните задачи е непристрасен во работењето со цел постигнување на определени резултати.
(2) При донесувањето на конкретни одлуки и при
решавањето за правата, должностите и интересите на
физичките и правните лица, јавниот службеник не се
раководи од погрешна, неправилна или неразумна оцена на фактичката ситуација заради предрасуди, остварување на амбиции за напредување во кариерата,
конфликт на интереси, заплашеност или закани од
претпоставените јавни службеници, функционерот кој
раководи со институцијата во кој е вработен јавниот
службеник или лицата кои се засегнати со одлуката
или решението.
(3) При вршењето на работните задачи, јавниот
службеник непристрасно постапува со физичките и
правните лица кои доаѓаат во контакт со институцијата
во кој тој е вработен и за таа цел не одбива да даде услуга на одредено лице која редовно им се дава на други
лица, ниту ќе му даде услуга на одредено лице која редовно не им се дава на други лица.
(4) Јавниот службеник обезбедува остварување на
правата и интересите на физичките и правните лица, а
при тоа не го оштетува барателот на услугата.
Самостојност во постапувањето

Член 2
Со почитувањето на одредбите од овој Етички кодекс, се обезбедува зголемена одговорност во работењето, се подобрува квалитетот во давањето на услуги,
се остварува соработка со институциите и јакне довербата на физичките и правните лица во институциите на
системот и јавниот сектор во целина.

Член 5
(1) Јавниот службеник самостојно ги донесува одлуките и ги извршува работите објективно врз основа
на самостојно утврдување на фактите и околностите, и
врз основа на така утврдени факти и околности ги применува законите и прописите во конкретниот случај.
(2) Јавниот службеник се придржува до соодветната
постапка при вршењето на работните задачи што се во
негова надлежност, при што особено ќе го одбие секој
притисок, дури и во случај кога притисокот се врши од
страна на неговите претпоставени раководители.

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Политичка неутралност и непристрасност

Принципи

Член 6
(1) Јавниот службеник ги извршува работните задачи на политички неутрален начин.
(2) Јавниот службеник не го застапува или изразува
своето политичко уверување во вршењето на работните задачи и при службените контакти.
(3) Јавниот службеник не врши политички активности кои можат да влијаат на довербата на граѓаните во
неговата способност да ги извршува работните задачи
на непристрасен начин.
(4) Јавниот службеник во односите со физичките и
правните лица, како и во односите со другите јавни
службеници не ја искажува, истакнува или посредно ја
става до знаење својата припадност кон одредена политичка партија.
(5) Јавниот службеник обврзува други јавни службеници или лица без статус на јавен службеник во институцијата во која е тој вработен да се придружат кон
одредена политичка партија, ниту ги поттикнува да го
сторат тоа ветувајќи им напредок во кариерата.

Цел

Член 3
Јавниот службеник при вршење на работните задачи, се раководи од основните принципи:
- Непристрасност во работењето;
- Самостојност во постапувањето;
- Политичка непристрасност и неутралност;
- Ефикасно и економично користење на јавните
средства;
- Грижа за угледот на институцијата;
- Еднаков третман на странките;
- Доверливост на информации;
- Стручност и професионалност во работењето;
- Професионален и љубезен однос кон странките;
- Избегнување конфликт на интереси;
- Подароци и друг вид корист и
- Злоупотреба на овластувањата и статусот на јавен
службеник.
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Ефикасно и економично користење на средствата

Професионален и љубезен однос кон странките

Член 7
(1) Јавниот службеник обезбедува ефикасно и економично користење на средствата, опремата и другите
предмети што му се доверени за работа и го спречува
незаконското располагање и користење со нив, грижејќи се за навремено преземање на соодветни мерки за
осигурување на безбедноста на доверените предмети.
(2) Јавниот службеник се грижи за отстранување на
можностите за предизвикување на материјална штета
во институцијата во која е вработен.
(3) Јавниот службеник не ги користи за приватни
цели средствата за работа, опремата и другите предмети кои му се доверени на располагање за службени цели.
Грижа за угледот на институцијата

Член 12
Јавниот службеник на едноставен и љубезен начин,
професионално ги прифаќа физичките и правните лица, дава одговор на поставените прашања и ги упатува
на кој начин и како да ги остварат нивните права или
барања кон институцијата.

Член 8
Јавниот службеник избегнува активности и однесувања што се спротивни на професионалното вршење на
работните задачи кои можат да наштетат на интересот
или угледот на институцијата во која е вработен или на
јавната служба во целина.
Еднаков третман на странките
Член 9
Јавниот службеник еднакво ги третира физичките и
правните лица без дискриминација на физичките лица
врз основа на возраста, полот, етничкото или социјалното потекло, на јазичната или расната припадност, на
политичките убедувања, на брачниот или фамилијарниот статус, на инвалидноста, сексуалната ориентираност или на каква и да било друга основа, а правните
лица врз основа на нивниот вид, делокруг на работа,
место на регистрација и потекло на држава.
Доверливост на информации
Член 10
(1) Јавниот службеник за информацијата што ја дознал заради неговата положба во јавната администрација, обезбедува неопходна тајност и соодветна заштита
согласно закон.
(2) Јавниот службеник го олеснува пристапот на
физичките и правните лица до информациите кои имаат право да ги добијат заради остварување на нивните
права и интереси, и обезбедува услови за оценка на
.квалитетот на добиената услуга.
(3) Јавниот службеник нема да одбие да даде податоци или информации на државните органи, институции, физички и правни лица, доколку давањето на податоците е пропишано со закон.
Стручност и професионалност во работењето
Член 11
Јавниот службеник ги извршува работните задачи
стручно, професионално, навремено, уредно, чесно и
одговорно.

Избегнување конфликт на интереси
Член 13
Јавниот службеник нема да дозволи финансискиот
интерес или било каква друга форма на интерес за него, за неговото семејство, роднините, пријателите, за
физички и правни лица со кои има или претходно имал
деловни врски, да дојде во конфликт со неговиот статус на јавен службеник.
Подароци и друг вид корист
Член 14
(1) Јавниот службеник не бара и не прима подароци, услуги, помош или било каква друга корист која би
можела да има влијание на неговите одлуки и решенија
или која би можела да го корумпира неговиот професионален пристап кон работата.
(2) Јавниот службеник не прифаќа подароци или
благодарност во материјален или финансиски вид што
би можеле да се сметаат за награда за извршена работа
чие извршување е негова работна должност.
(3) Јавниот службеник не бара подароци или корист
за себе или за други, ниту прифаќа подароци или друг
вид корист од друг јавен службеник или негов роднина.
Злоупотреба на овластувањата и статусот на јавен
службеник
Член 15
(1) Јавниот службеник не го користи статусот на јавен службеник, ниту информации со кои се стекнал
при работата за лична корист, како и ситуации кои би
можеле да доведат до сомневање за постоење конфликт
на интереси.
(2) Јавниот службеник, свесно или со намера, нема
да ја доведува во заблуда јавноста или другите јавни
службеници во институцијата.
(3) Јавниот службеник одбива да постапува спротивно на закон, или на начин кој претставува можност
за злоупотреба на овластувањата кои произлегуваат од
неговата положба, ако физичките и правните лица за
чии права и должности решава побараат од него да го
стори тоа.
3. ОДНЕСУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ СЛУЖБЕНИК
Однесување во службата
Член 16
(1) Јавниот службеник нема да одбие вршење на работни задачи од работното место на кое е распореден,
освен во случаи утврдени со закон.
(2) Јавниот службеник при решавањето на предметите го почитува хронолошкиот ред итниот карактер
на предметот и не одбива преземање на дејства од негова надлежност.
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(3) Јавниот службеник се воздржува од давање јавни изјави што се штетни за угледот на институцијата
во која е вработен или на јавната служба во целина.
(4) Јавниот службеник коректно се однесува кон
другите јавни службеници во институцијата, како и кон
вработените во другите органи и институции.
(5) Јавниот службеник го почитува и се придржува
до работното време на конкретната институција, вклучувајќи го и пропишаното време за пауза, и соодветно
го користи за извршување на работните задачи.
(6) Јавниот службеник во текот на работното време
носи службена ознака што содржи: име и презиме, звање и име на институцијата.
(7) Јавниот службеник со начинот на неговото облекување не предизвикува впечаток на непристојност или
нарушување на угледот на институцијата во која е вработен.
(8) Јавниот службеник на работното место не смее
да биде под дејство на алкохол и психотропни супстанции што можат да влијаат врз неговото здраво расудување и однесување.
Меѓусебно однесување
Член 17
Јавниот службеник со своето однесување придонесува за развивање на добри меѓусебни односи низ заемно почитување, градење на доверба и создавање на
пријатна работна атмосфера, тимска работа, соработка,
толерантност, транспарентност и меѓусебно разбирање.
Однесување кон јавноста
Член 18
(1) Јавниот службеник во вршењето на работните
задачи е транспарентен и отворен за комуникација со
јавноста.
(2) Јавниот службеник во комуникацијата со јавноста, обезбедува заштита на личната репутација и репутацијата на јавниот интерес .
(3) Јавниот службеник во комуникацијата со јавноста, се воздржува од давање јавни изјави што се штетни за угледот на институцијата во која е вработен или
на јавната администрација во целина, без притоа да се
влијае на неговото право на јавно изразување на мислењето.
(4) Јавниот службеник во комуникација со јавноста,
нуди: најдобри можни стандарди на услуги, третман со
еднаков респект, отстапено време да биде сослушана,
како и одговори на поставените прашања на учтив, услужлив начин во најкус можен рок.
Однесување надвор од службата
Член 19
(1) Јавниот службеник надвор од службата се однесува примерно и достоинствено, одбегнувајќи секакво
однесување кое би ги довело во прашање угледот и довербата во јавната служба.
(2) Јавниот службеник избегнува дејства или активности кои се во конфликт со законските или етичките
норми и кои би можеле да бидат причина за негова
лична уцена во врска со вршењето на неговите службени задачи.
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(3) Јавниот службеник избегнува ситуации во кои,
заради неговата положба во јавната служба, е обврзан
да изврши работа во полза на кое било друго лице или
ситуации во кои тој е подложен на несоодветно влијание на други лица.
4. ОДНЕСУВАЊЕ И РАБОТА СО СТРАНКИ
Работа со странки
Член 20
Јавниот службеник кој при вршењето на работните
задачи е во непосреден, официјален контакт со физичките и правните лица преку шалтерска комуникација,
како и телефонски или преку официјалната електронска пошта на институцијата, во најголем број случаи
го определува впечатокот на правните и физичките лица за самата институција.
Вештини на комуникација
Член 21
Јавниот службеник во контактите со физичките и
правните лица, поседува и негува вештини за комуникација: учтивост, спокојност, се однесува со почит,
пресретливост, обезбедува квалитетни информации ,
посветува внимание на секое прашање, комуницира на
едноставен начин, информира за правата што можат да
се остварат во институцијата и со кого треба да се остварат натамошни контакти.
Стандарди на однесување
Член 22
Јавниот службеник во контактите со физичките и
правните лица:
- обезбедува чувство на добредојденост, пријатна
атмосфера за работа и комуникација, учтива форма на
однесување, грижа за потребите на физичките и правните лица, целосна информираност, како и помош во
комплетирањето на потребната документација;
- обезбедува примена на принципот „прв во редот,
прв услужен“, освен во случаи кога се работи за лица
со посебни потреби на кои треба да им се даде приоритет и
- редовно ја носи службената ознака, обрнува внимание на својата хигиена и пристојна облека, а доколку
тоа го овозможуваат финансиските услови на институцијата, пожелно е да биде овозможено да се носи одреден тип униформа како посебно обележје на институцијата.
5. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ
Обврски за пријавување
Член 23
(1) Јавниот службеник кој смета дека од него се бара да постапува спротивно на одредбите од Етичкиот
кодекс, тоа го пријавува до надлежниот орган, утврден
со закон.
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(2) Јавниот службеник го известува органот од ставот (1) од овој член и кога смета дека постои кршење
на одредбите на овој Етички кодекс од страна на други
јавни службеници.
(3) Јавниот службеник основаните сомневања или
докази за незаконско или противправно работење ги
пријавува до надлежниот орган утврден со закон
(4) Јавниот службеник кој пријавил основано сомневање или докази од ставот (3) од овој член, врз разумна основа и со чесни намери, не може да биде повикан на одговорност за пријавувањето.
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Престанок на важност
Член 24
Со влегувањето во сила на овој Етички кодекс престанува да важи Етичкиот кодекс за јавни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
92/10).
Влегување во сила
Член 25
Овој Етички кодекс влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.16-3475/11
27 септември 2011 година
Министер
Скопје
м-р Иво Ивановски, с.р.
__________
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
2958.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 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, 67/2009, 50/2010,
156/2010 и 53/2011), и член 95 од Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
105/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија на седницата одржана на
15 септември 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ
ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување, и тоа:
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1. Пријава/одјава/промена за задолжително здравствено осигурување (образец ЗО-1);
2. Барање за надомест (рефундација на средства) за
вградени стандардни материјали или санитетски потрошни материјали (образец Р1);
3. Барање за надомест (рефундација на средства) за
лекови (образец Р2);
4. Барање за надомест (рефундација на средства)на
патни трошоци (образец Р3);
5. Барање за ослободување од партиципација (образец П1);
6. Барање за надоместок на плата поради болест/повреда/нега (образец Н1);
7. Барање за надоместок на плата поради бременост
и раѓање (образец Н2);
8. Барање за право на специјализирана медицинска
рехабилитација (образец МР1);
9. Барање за донесување на решение по поднесено
барање за остварување на право од задолжително
здравствено осигурување (образец БД);
10. Изјава за избор/промена на лекар (образец ИЛ-1);
11. Предлог за оцена на привремена спреченост за
работа над 15 дена (образец -ПСР);
12. Извештај за привремена спреченост за работа
(образец ИСР);
13. Рецепт за пропишување на лек;
14. Рецепт за пропишување на лек за странски осигуреник;
15. Специјалистички-субспецијалистички упат (образец
СУ);
16. Интер специјалистички упат (образец ИСУ);
17. Упат за радиодијагностика 1 (образец РДУ-1);
18. Упат за радиодијагностика 2 (образец РДУ-2);
19. Лабораториски упат 1 (образец ЛУ-1);
20. Лабораториски упат 2 (образец ЛУ-2);
21. Болнички упат (образец - БУ);
22. Интер болнички упат (образец ИБУ);
23. Интер одделенски упат (образец ИОУ);
24. Интер клинички упат (образец ИКУ);
25. Отпусно писмо (образец ОП).
Обрасците од став 1 се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.
Член 2
Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува примената на обрасците пропишани со
Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ број 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002,
55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 128/2008,
164/2008, 7/2009, 22/2009, 3/2009, 116/2009, 139/2009,
140/2009, 9/2010, 13/2010, 44/2010, 81/2010, 105/2010,
154/2010 и 171/2010).
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-14202/9
15 септември 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

Стр. 30 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

2959.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 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, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), и член 39 од Правилникот за начинот
на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ број 105/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата
одржана на 15 септември 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство, и тоа:
1. Барање за болничко лекување во странство (образец Л1);
2. Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на дополнителни трошоци (образец Л2);
3. Барање за надомест на средства за користење на здравствени услуги во странство – итен случај (образец
Л3);
4. Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во странство на товар на
ФЗОМ (образец Л4);
5. Барање за надомест на средства за превоз на починато лице при болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ (образец Л5);
6. Барање за издавање на двојазичен образец за работници упатени на привремена работа во држава со која
РМ има склучено (преземено) договор за социјално осигурување (образец Д1);
7. Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време
на привремен престој (приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно усовршување,
престој во врска меѓународна - техничка, научна и културна соработка и слично) во држава со која РМ има
склучено (преземено) договор за социјално осигурување (образец ПП1);
8. Предлог за упатување на лекување во странство (образец ПЛС);
Обрасците од став 1 се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.
Член 2
Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува примената на обрасците пропишани со Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник
на Република Македонија" број 111/2000, 31/2003, 113/2005, 41/2007, 62/2007, 89/2007, 100/2008, 22/2009 и
75/2010).
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-14202/10
15 септември 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 133 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 133

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 септември 2011

30 септември 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
2960.
Врз основа на член 44 став 4 точка 14 и член 81
став 6 од Законот за безбедност на храната („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство,
донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ЗЕМАЊЕ
ПРИМЕРОЦИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ ВО ХРАНАТА ВО РАМКИ
НА ОФИЦИЈАЛНАТА КОНТРОЛА (∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката на земање примероци од храна од растително
и животинско потекло во рамки на официјалната контрола со цел да се одреди нивото на резидуи од пестициди.
Член 2
Начинот и постапката на земање примероци од храна од растително и животинско потекло во рамки на
официјалната контрола утврдени во овој правилник е
со цел да се одреди нивото на резидуи од пестициди
утврдени во Прилог 1 од Правилникот за општи барања за безбедност на храната( ) односно со цел да се
одреди усогласеноста со максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди.
Член 3
Начинот и постапката на земање примероци од храна од растително и животинско потекло во рамки на
официјалната контрола утврдени во овој правилник не
се однесува на стратегијата за земање мостри, нивоата
на земање мостри и фреквенцијата како што е утврдено
во Правилникот за начинот на вршење на мониторинг
и контрола на присуството на резидуи и контаминенти
во живите животни и храната од животинско потекло,
начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на
резидуи и недозволени супстанции (Службен весник на
Република Македонија бр. 80/11 и 86/11 година).
Член 4
Примероците наменети за официјалните контроли
за определување на нивото на резидуи на пестициди во
и на овошјето и зеленчукот и во производите од животинско потекло, треба да се земаат во согласност со постапките и методите кои се утврдени во овој правилник.
Член 5
Целта на постапките и методите за земање примероци е да се овозможи добивање на репрезентативна
мостра од серијата за анализа за да се одреди усогласеноста со максималното дозволено ниво на резидуи од
пестициди утврдени во Прилог 1 од Правилникот за
општи барања за безбедност на храната и во отсуство
на максималното дозволено ниво на резидуи со други
максимално дозволени нивоа на резидуи како што се
оние кои се утврдени во Кодекс Алиментариус.

∗

( )Со овој правилник се врши усогласување на Директивата
2002/63/ЕК од 11 јули 2002 година со која се воведуваат методите
на Заедницата за земање мостри за службените контроли на разидуи од пестициди во и на производи од растително и животинско
потекло (CELEX број 32002L0063).

Бр. 133 - Стр. 65

Методите и постапките кои се утврдени во овој
правилник се во согласност со препораките на Кодекс
Алиментариус.
Член 6
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
а) Примерок или мостра е една или повеќе единици
избрани од популација на единици или партија материјал избрани од поголемо количество материјал.
б) Репрезентативна мостра е примерок или мостра
која е наменета да биде претставник на серијата, животното и слично, во поглед на содржината на резидуи
од пестициди и, не е неопходно, во поглед на другите
атрибути.
в) Максимално дозволени нивоа на резидуи од пестициди (МДНР) се горните дозволени граници на концентрации на резидуи на пестициди во храна или храна
за животни кои можат да бидат токсиколошки прифатливи, а се засноваат на податоци кои потекнуваат од
добра земјоделска пракса.
г) Аналитичка порција е репрезентативно количество од материјалот кој се отстранува од аналитичката
мостра, со правилна големина за мерење на концентрацијата на резидуи.
д) Аналитичка мостра е материјалот подготвен за
анализи од лабораториската мостра, со сепарација на
порцијата на производот кој треба да се анализира и
потоа да се меша, дроби, да се исецка и слично, за отстранување на аналитичките порции со минимална грешка при земањето мостри.
ѓ) Збирна мостра/агрегатна мостра за производи кои
не се месо и живина претставува комбинираниот и добро измешаниот агрегат од примарните мостри земени
од серијата.
е) Збирна мостра/агрегатна мостра за месо и живина е примарната мостра која се смета за еквивалентна
со збирната мостра.
ж) Лабораториска мостра е репрезентативно количество материјал отстранет од збирната мостра која е
испратена од лицето кое ја зема мострата до или примена од страна на лабораторијата.
з) Серија е количество храна доставено во исто
време и за кое лицето кое ги зема мострите е запознаено дека има униформни карактеристики како што се
потеклото, производителот, вид, пакувач, вид на пакување, ознаки, испраќач итн.
ѕ) Примарна мостра/дополнителна мостра е една
или повеќе единици земени од исто место во серијата.
и) Земање мостри е постапка на земање и формирање на мостра.
ј) Лице кое зема мостри е лице обучено за земање
мостри и овластено од страна на соодветните надлежни
органи, инспекциски тела и сертификациони тела.
к) Големина на мостра е бројот на единици производи или количество материјал кои ја сочинуваат мострата.
л) Единица е најмала одделна порција во серијата
која треба да се земе за да ја претставува целата или
дел од примарната мостра.
Член 7
МДНР за растенија, јајца или производи од млеко
го вклучува и максималното ниво кое се очекува да се
појави во сложената мостра, што потекнува од повеќе
единици на третирани производи и кое е наменето да
претставува просечно ниво на резидуи во една серија.
МДНР за месо и живина го вклучува максималното
ниво кое се очекува да се појави во ткивото на индивидуални третирани животни или птици.
МДНР за месо и живина се применува на збирна
мостра која потекнува од единствена примарна мостра.

Стр. 66 - Бр. 133
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МДНР за производи од растително потекло, јајца и
производи од млеко се применуваат на сложена збирна
мостра која потекнува од од една до десет примарни
мостри.
Член 8
Аналитичка мостра е материјалот подготвен за анализи од лабораториската мостра, со сепарација на партијата на производот кој треба да се анализира и потоа
да се меша, дроби, да се исецка и слично, за отстранување на аналитичките порции со минимална грешка
при земањето мостри.
За земање и формирање на аналитичката партија
може да се користи инструмент за земање мостри.
Подготовката на аналитичката мостра треба да ја
рефлектира постапката која била користена при поставување на МДНР и порцијата на производот која треба
да биде анализирана може да вклучува делови кои вообичаено не се консумираат.
Член 9
Примарните мостри треба да бидат земени во доволна количина за да обезбедат материјал кој ќе овозможи од збирната мостра да бидат земени сите лабораториски мостри.
Во случај кога одделните лабораториски мостри се
подготвуваат за време на земањето и собирањето на
примарните мостри од серијата тогаш збирната мостра
претставува идеален збир од лабораториските мостри.
Член 10
Лабораториската мостра може да биде целата збирна мостра или дел од збирната мостра.
Единиците не треба да се расекуваат или кршат со
цел да се добијат лабораториски мостри, со исклучок
на под-поделбата на единици од Табела 3 дадена во
Прилог 1, кој е составен дел од овој правилник. Може
да се направат и репликативни лабораториски мостри.
Член 11
Кога пратката се состои од серии кои може да се
идентификуваат дека потекнуваат од различни примарни производители, секоја серија мора одделно да се
разгледува.
Сомнителна серија е онаа серија за која постои сомнеж дека содржи прекумерно количество резидуи, од
било која причина.
Несомнителна серија е онаа серија за која не постои
причина за сомнеж дека може да содржи прекумерно
количество резидуи.
Пратката може да се состои од една или повеќе серии.
Кога големината или граничните точки на секоја серија во големите пратки не е навремено воспоставена,
секоја серија вагони, камиони, бродови и слично, може
да се смета за одделна серија.
Серијата може да се меша со помош на процес на
гранулирање или преработка.
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Член 12
Местото од кое е земена примарната мостра од серијата треба да се одбира по случаен избор, но во случај кога ова е физички непрактично, мострите треба да
се земат од место по случаен избор од достапните делови на серијата.
Бројот на единици потребен за примарната мостра
треба да се одреди според минималната големина и
бројот на потребни лабораториски мостри.
За растенија, јајца и производи од млеко, во случај
кога повеќе од една примарна мостра се зема од серијата, секоја треба да биде со приближно слични пропорции како збирната мостра.
Единиците може да бидат распределени по случаен
избор со цел да се реплицираат лабораториските мостри во времето на собирање на примарните мостри, во
случаи кога единиците се со среден и голем обем и мешањето на збирната мостра нема да придонесе лабораториската мостра да биде порепрезентативна, или кога
единиците (на пример: јајца, меко овошје) може да се
оштетат при мешање.
Кога примарните мостри се земаат на интервали
при натовар или истовар на серијата, местото од кое се
земаат мострите е во зависност од времето.
Единиците не треба да се сечат или кршат за да се
добијат примарни мостри, освен кога под-поделбата на
единиците е назначена во Табела 3, во Прилог 1 на овој
правилник.
Член 13
Земањето мостри може да се врши со инструмент
или алатка за земање мостри.
Алатка како што е лопатка, црпалка, сврдел, нож
или стрела се користат за одделување на единицата од
групниот материјал, од пакувањата (гајби, канти, итн.)
или од единиците на месо или живина кои се премногу
големи за да бидат земени како примарни мостри.
Алатка како што е кутија за земање мостри што се
применува за да се подготви лабораториска мостра од
комбинираната мостра или за да се подготви аналитички дел од некоја аналитичка мостра.
Специфичните инструменти за земање мостри се
пропишани во ISO и IDF стандардите.
За материјалите како што се рефус листови, раката
на лицето кое зема мостри може да се смета како инструмент за земање мостри.
Инструментите за земање мостри од житни растенија, мешункасти растенија и чаеви се пропишани во
ISO препораките, а оние инструменти кои се потребни
за производи од млеко се пропишани во IDF (Меѓународна федерација на млекопроизводители).
Член 14
Лицето кое зема мостри ги следи сите постапки
кои водат кон и кои вклучуваат подготовка, пакување и
испорака на лабораториските мостри.
Лицето од став 1 на овој член треба да знае дека е
неопходно доследно придржување кон назначените постапки за земање мостри, да обезбеди комплетна документација за мострите и да работи во тесна соработка
со лабораторијата.
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Член 15
Идентификување на единица од свежо овошје и зеленчук се врши за секое цело овошје, зеленчук или нивен природен куп (на пример, грозје) треба да формира
единица, со исклучок на случаите кога тие се мали.
Единиците на пакувани мали производи може да
бидат идентификувани како пакувани производи, како
што е објаснето во член 18 од овој правилник.
Единица може да се креира и со користење на алатка за земање на мостри без при тоа да се оштети материјалот.
Свежото овошје или зеленчук не треба да се сечат
или кршат со цел да се добијат единици.
Јајцата не треба да се сечат или кршат со цел да се
добијат единици.
Член 16
Идентификување единица од големи животни или
делови од големи животни или нивни органи се врши
кога од делови или цели одделни делови или органи на
големи жвиотни, може да се формираат единици.
Единици може да се формираат со расекување на
деловите или органите од големите животни.
Член 17
Идентификување на единица од мали животни или
делови од мали животни или нивни органи се врши кога секое цело животно или цел дел или орган на животното може да претставува единица.
Во случај кога се пакувани, единиците може да се
идентификуваат како што е наведено во член 18 од
овој правилник .
Единица може да се креира и со користење на алатка за земање на мостри без при тоа да се влијае во
поглед на резидуите.
Член 18
Идентификување на единица од пакувани производи може да се врши во случаи на пакувани производи
како единици ќе се сметаат најмалите одделни пакувања.
Во случај кога најмалите пакувања се премногу големи, од нив мора да се земаат мостри како од рефусен
материјал, како што е наведено во член 19 од овој правилник.
Во случај кога најмалите пакувања се премногу мали единица се формира од повеќе мали пакувања.
Член 19
Идентификување на единица од рефусни производи
и големи пакувања (гајби, канти, пита кашкавал и
слично) се врши кај рефусни производи и големи пакувања кои сами по себе се премногу големи за да се сметаат како примарни мостри, единиците се креираат со
помош на алатка за земање мостри.
Член 20
Мерките на претпазливост кои треба да се превземат се дел од постапката за земање мостри.
Контаминацијата и расипувањето на мострите мора
да се спречи во сите фази бидејќи тие може да влијаат
на аналитичките резултати.
Од секоја серија која се проверува за усогласеност,
мострата мора да биде одделно земена.
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Член 21
Минималниот број на примарни мостри кои се земаат од серијата се одредува со помош на Табела 1, а
во случај на сомнителна серија на месо или живина се
одредува со помош на Табела 2 од Прилог 1 на овој
правилник.
Секоја примарна мостра треба да биде земена од
местото на серијата одбрано по случаен избор, колку
што е практично.
Примарните мостри треба да содржат доволно количество материјал од серијата за да ја обезбедат количината која е потребна за лабораториската мостра.
Член 22
Постапките за подготовка на комбинирана мостра
од месо и живина се опишани во Табела 3, дадена во
Прилог 1, кој е составен дел од овој правилник.
Секоја примарна мостра се смета за посебна комбинирана мостра.
Постапките за подготовка на комбинирана мостра
од растителни производи, јајца или млечни производи
се опишани во Табела 4 и 5, во Прилог 1, на овој правилник.
Примарните мостри треба добро да се измешаат и
да се искомбинираат за да се образува комбинираната
мостра, ако е изводливо.
Доколку мешањето за да се образува комбинираната мостра е несоодветно или неизводливо, можат да се
следат следните алтернативни постапки.
Во случаи кога единиците можат да се оштетат (и
со тоа да се влијае на резидуите) со процес на мешање
или подразделување на комбинираната мостра, или кога големите единици не можат да се мешаат за да се добие подеднаква распределба на остатоците, единиците
треба да бидат распределени произволно при самото
земање на примарните мостри. Во овој случај, резултатот што се применува треба да биде средна вредност од
точните резултати, добиени со лабораториска анализа
на мострата.
Член 23
Кога збирната мостра е поголема отколку што е потребно за лабораториска мостра, таа треба да се подели
за да се добие репрезентативен дел. За таа цел може да
се употреби инструмент за земање мостри, со кој може
да се врши разделување на четвртини или друга соодветна постапка за намалување на големината, но единиците од свежи растенија или цели јајца не треба се
сечат или да се кршат. По потреба, во оваа фаза треба
да се земат лабораториски идентични мостри или тие
можат да се подготват со примена на алтернативната
постапка што е опишана во членовите 15, 16, 17, 18 и
19 на овој правилник. Минималните големини, потребни за лабораториските мостри се дадени во Табелите 3,
4 и 5, во Прилог 1, на овој правилник.
Член 24
Лицето кое ги зема мострите треба да води записник за природата и за потеклото на партијата, нејзиниот сопственик, снабдувач или превозник, како и сите
други релевантни информации.
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Секое отстапување од препорачаниот метод треба
да влезе во записникот.
Во прилог на секоја лабораториска идентична мостра треба да има потпишана копија од записникот и
една копија треба да задржи референтот надлежен за
земање мостри.
Копија од записникот за земањето на мострите треба да се даде на сопственикот на партијата или на претставникот на сопственикот, без разлика дали треба да
им се достави лабораториската мостра.
Доколку записниците за земањето на мострите се
во електронска форма, тие треба да се достават до
истите примачи и се продолжува со истата контролна
проверка.
Формата и содржината на записникот од став 1 на
овој член е даден во Прилог 2, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 25
Лабораториската мостра треба да се стави во чист,
инертен сад, кој пружа заштита од контаминација,
оштетување и истекување.
Садот треба да е запечатен, безбедно етикетиран и
во прилог на него треба да има записник за земањето
на мострите.
Доколку се користи бар код, се препорачува да се
достави и буквено-нумеричка информација.
Мострата треба да се испрати до лабораторијата
колку што е можно побрзо.
При пренесување на мострата треба да се избегнува
нејзино растурање, на пр. свежите мостри треба да
останат во смрзната состојба.
Мострите од месо и живина треба да се замрзнат
пред да се испорачаат, освен ако не се испратени до лабораторијата пред да се одмрзнат.
Член 26
На лабораториската мостра треба да и се стави
единствен код, кој заедно со датумот на прием и големината на мострата треба да се запишат во записникот
за земањето на мострата.
Делот од производот што треба да се анализира во
однос на усогласеноста со МДНР т.е. аналитичката мостра, треба да се издвои колку што може попрактично.
Кога нивото на резидуи треба да се пресметува за да се
вклучат деловите што не се анализирани, тежините на
издвоените делови треба да се запишат.
Член 27
Аналитичката мостра треба да се раздели и добро
да се измеша за да се овозможи извлекување на репрезентативни аналитички порции.
Големината на аналитичката порција треба да се
определи според аналитичкиот метод и ефикасноста на
мешањето.
Методите на разделување и мешање треба да се запишат и не смеат да дејствуваат врз остатоците што се
присутни во аналитичката мостра.
Аналитичката мостра треба да се обработи во специјални услови, онаму каде што е потребно, како на
пример (на температура под нулата), за да се намалат
надворешните влијанија.
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Ако преработката може да влијае врз остатоците и
кога практичните алтернативни постапки не се достапни, аналитичката порција може да се состои од цели
единици или сегменти што се издвоени од целите единици.
Ако аналитичката порција се состои од неколку
единици или сегменти, не е возможно таа да биде репрезентативна за аналитичката мостра и тогаш треба да
се анализираат доволно идентични порции за да се посочи несигурноста на средната вредност.
Ако аналитичките порции треба да се чуваат пред
анализите, методите и времетраењето на чувањето треба да се такви што нема да влијаат врз нивото на присутните резидуи.
Во согласност со барањата треба да се земат дополнителни порции за повторена анализа и анализа за потврдување.
Член 28
Шематските прикази за земање на мостри се дадени во Прилозите 3 и 4, кои се составен дел на овој правилник, се однесуваат на постапките за земање мостри
опишани во овој правилник и се преземени од Документот CAC/GL 33-1999 од Codex Alimentarius
Commission.
Член 29
Аналитичките резултати треба да произлезат од една или повеќе лабораториски мостри земени од серијата и примени во соодветна состојба за анализа.
Резултатите треба да се поткрепени со прифатливи
податоци за контрола на квалитетот. Ако се открие дека резидуата ја надминува МДНР, треба со една или
повеќе анализи, на една или повеќе дополнителни аналитички порции, земени од оригиналната лабораториска мостра, да се потврди идентитетот на резидуата и
да се провери неговата концентрација.
МДНР се применува за комбинирана мостра.
Серијата е усогласена со МДНР кога аналитичкиот
резултат не го надминува МДНР.
Кога резултатите на рефусната мостра го надминуваат МДНР, одлуката дека таа серија е неусогласена
треба да ги земе во предвид:
а) резултатите добиени од една или повеќе лабораториски мостри, ако е применливо и
б)точноста и прецизноста на анализите, како што е
укажано во податоците за потврдување и контрола на
квалитетот.
Член 30
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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