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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2188. 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 82/08, 143/08 и 56/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 годи-
на, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУ-
ЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 
И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ 
НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕД-
НА СПОГОДБА, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ 
НА ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВА-
ЊЕТО ПОД ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕ-
НАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА 

 
Член 1 

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, 
давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на пону-
ди и со непосредна спогодба, висината на трошоците 
на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, ка-
ко и висината на цената на земјиштето и на закупнина-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
147/08, 71/09, 146/09 и 162/09), членот 7 се менува и 
гласи:  
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„Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа 

на подносителот на пријавата за учество на јавното 
наддавање во целост, освен доколку истиот е избран за 
најповолен понудувач. 

Депозитот за учество на јавно наддавање на најпо-
волниот понудувач му се враќа намален за процентот 
одреден за трошоците на постапката во износ од 10%. “ 

 
Член 2 

Членот 19 се менува и гласи:  
„Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа 

на подносителот на пријавата за учество на јавното 
наддавање во целост, освен доколку истиот е избран за 
најповолен понудувач. 

 Депозитот за учество на јавно наддавање на најпо-
волниот понудувач му се враќа намален за процентот 
одреден за трошоците на постапката во износ од 10%. “ 

 
Член 3 

Членот 32 се менува и гласи:  
„По склучување на договорот, купувачот во рок од 

15 дена истиот го доставува кај нотар заради вршење 
на солемнизација. 

Во рок од 6 месеци од извршена солемнизација на 
договорот каде предмет на истиот е градежна парцела 
со површина до 5.000 м², односно во рок од 9 месеци 
од извршена солемнизација на договорот каде предмет 
на истиот е градежна парцела со површина над 5.000 
м², купувачот на градежното земјиште прибавува одо-
брение за изградба на предвидениот објект од надлеж-
ниот орган. 



27 август 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 113 - Стр. 3 

Кога предмет на продажба е градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија кое претставува 
дел од вкупната површина на градежната парцела, ро-
кот за прибавување на одобрение за градење од став 2 
на овој член, отпочнува да тече од денот на запишува-
њето на правото на сопственост во јавната книга за за-
пишување на правата на недвижностите на вкупната 
површина на предметната градежна парцела. 

Обврските од став 2 и 3 на овој член не се однесу-
ваат на договорите за отуѓување на градежно земјиште 
склучени согласно член 26, член 27, член 28 и член 29 
на оваа уредба. 

Во случај на неисполнување на обврските согласно 
став 1, 2 и 3 од овој член, истото претставува основ за 
еднострано раскинување на договорот“. 

 
Член 4 

Членот 34 се менува и гласи: 
„Цените за отуѓување на градежно земјиште се 

утврдени во Табеларни прегледи дадени во Прилог 1 и 
Прилог 2, кои се составен дел на оваа уредба. 

Во Табеларните прегледи од став 1 на овој член се 
дадени цените за отуѓување на градежното земјиште, 
поделено по реони и зони на општините и населените 
места за утврдени намени, за секоја од општините во 
Република Македонија.  

Во Табеларниот преглед од Прилог 1 од оваа уред-
ба се дадени минималните почетни цени за отуѓување 
на градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија по пат на јавно наддавање, а во Табеларниот 
преглед од Прилог 2 од оваа уредба се дадени цените 
по кои се отуѓува градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија со непосредна спогодба. 

Во случај кога на една градежна парцела со урбани-
стики план се предвидени две или повеќе намени ком-
патибилни со основната намена утврдена со урбани-
стички план, цената се формира така што во крајната 
цена по метар квадратен, основната намена се пресме-
тува во износ од 70% а компатабилната намена изнесу-
ва 30% од цената за отуѓување или давање под закуп.“ 

 
Член 5 

Членот 39 став 2 се менува и гласи:  
„Почетната цена на јавното наддавање за едного-

дишна закупнина на градежно земјште сопственост на 
Република Македонија не смее да биде пониска од 5% 
од утврдената цена за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија во Табеларниот 
преглед од Прилог 1 од оваа уредба, освен за градеж-
ното земјиште наменето за изградба на стопански и 
производни објекти и пазари, при што почетната цена 
на јавното наддавање не смее да биде пониска од 1%.“ 

 
Член 6 

Во член 43 став 2 и член 50 став 6 и 7, по зборови-
те: „Табеларниот преглед“ се додаваат зборовите „од 
Прилог 1 од оваа уредба.“ 

Член 7 
Во член 47 став 2 и 3 и член 52 став 4 и 5, по зборо-

вите: „Табеларниот преглед“ се додаваат зборовите: 
„од Прилог 2 од оваа уредба.“ 

 
Член 8 

Членот 49 став 3 се менува и гласи: 
„Во рок од 6 месеци од извршена солемнизација на 

договорот каде предмет на истиот е градежна парцела 
со површина до 5.000 м², односно во рок од 9 месеци 
од извршена солемнизација на договорот каде предмет 
на истиот е градежна парцела со површина над 5.000 
м², закупецот на градежното земјиште прибавува одо-
брение за изградба на предвидениот објект од надлеж-
ниот орган.“ 

 
Член 9 

Во членот 59 по став 1, се додава нов став 2 кој гла-
си: 

„Градежно земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија на кое има поставено објекти сопственост на 
Република Македонија, за кои постои опасност од ури-
вање и донесено е одобрение за отстранување е пред-
мет на отуѓување и давање под закуп, доколку купува-
чот односно закупецот на градежното земјиште презе-
ме обврска со договорот за продажба односно долго-
траен закуп да го отстрани објектот.“ 

 
 

Член 10 
Табеларниот преглед се заменува со два нови Табе-

ларни прегледи дадени во Прилог 1 и Прилог 2, кои се 
составен дел на оваа уредба.  

 
Член 11 

Започнатите постапки за отуѓување и давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија до денот на влегување во сила 
на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за на-
чинот и постапката на отуѓување, давање под долго-
траен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, со јавно надда-
вање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна 
спогодба, висината на трошоците на постапката за оту-
ѓувањето и давањето под закуп, како и висината на це-
ната на земјиштето и на закупнината („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 147/08, 71/09, 146/09 и 
162/09). 

 
Член 12 

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

  
      Бр.51-3854/1                       Претседател на Владата 
31 јули 2010 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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2189. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10) и член 54 став 4 од Законот за ло-
калната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.08.2010 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ГРАДОНА-
ЧАЛНИК ПО СИЛА НА ЗАКОН 

 
1. Се констатира престанок на мандатот на градона-

чалникот на општина Зајас, Бесим Велиу, по сила на 
закон, поради поднесена оставка на функцијата градо-
началник на општина. 

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

 
Бр. 51-4146/1                     Претседател на Владата 

17 август 2010 година           на Република Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2190. 

Врз основа на член 46, став 4 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.08.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ 
НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО, СО ВРЗУВАЊЕ НА 
КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА И БРАШ-
НО СО ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за воведување на мерка за заштита на 

пазарот со пченица преку врзување на количината на 
увоз на брашно и пченица со откупот на пченица про-
изведена во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 94/2010 година) членот 
1 се менува и гласи: 

„Со оваа одлука се воведува посебна мерка за за-
штита на пазарот на брашно од пченица, со врзување 
на дозволените количини на увоз на брашно од пчени-
ца, со откуп на количини меркантилна пченица произ-
ведена во Република Македонија, а заради надминува-
ње на опасноста од сериозни нарушувања на пазарот и 
загрозување на целите на националната земјоделска 
политика.“ 

 
Член 2 

Во членот 2 ставот 1 се брише. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 51-5052/1                   Претседател на Владата  

24 август 2010 година           на Република  Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2191. 

Врз основа на  член 17 став 4 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на  24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШ-

ТИНА ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на недвижни ствари и тоа: 
- објект бр.2, објект бр.4, објект бр.5, објект бр.6, 

објект бр.7, објект бр.8, објект бр.9, објект бр.10, објект 
бр. 11, објект бр.12, објект бр.13, објект бр.14, објект 
бр.16, објект бр.17, објект бр.18, објект бр.19, објект 
бр.20, лоцирани на Катастарска парцела бр.9208, Ката-
старска општина Дебар–3, евидентирани во Имотен 
лист бр.1705, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со површина од 88.648 м2, лоцирано на 
Катастарска парцела бр.9208, Катастарска општина Де-
бар-3, евидентирано во Имотен лист бр.1705, сопстве-
ност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 алинеја 1 од оваа од-
лука се даваат на трајно користење без надомест на оп-
штина Дебар. 

 
Член 3 

Предавањето и приемот на недвижните ствари од 
член 1 алинеја 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу 
Министерството за одбрана и општина Дебар во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 51-4888/1               Заменик на претседателот 
24 август 2010 година         на Владата на Република 

     Скопје                              Македонија, 
            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2192. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за распола-

гање со стварите на државните органи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 08/05 и 150/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.08.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

                      
Член 1 

Со оваа одлука на Министерство за одбрана му пре-
станува користењето на недвижните ствари, сопстве-
ност на Република Македонија, градежно земјиште кое 
претставува дел од КП бр.9208 КО Дебар-3 евиденти-
рано во Имотен лист број 1705 и тоа:  

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/4 КО 
Дебар-3 со површина од 2649 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на  КП бр.9208/6 КО 
Дебар-3 со површина од 3658 м2,     

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/8 КО 
Дебар -3 со површина од 4353 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/10 
КО Дебар-3 со површина од 4612 м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/11 
КО Дебар-3 со површина од 5901 м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/13 
КО Дебар-3 со површина од 6243 м2,     

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/15 
КО Дебар-3 со површина од 6012 м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/17 
КО Дебар-3 со површина од 2999 м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/16 
КО Дебар-3 со површина од 4508 м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/14 
КО Дебар-3 со површина од 5531 м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/12 
КО Дебар-3 со површина од 9449 м2,   

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9209/9 КО 
Дебар-3 со површина од 18.965 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/7 КО 
Дебар-3 со површина од 6784 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/5 КО 
Дебар -3 со површина од 4091 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/3 КО 
Дебар-3 со површина од 3257 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/2 КО 
Дебар-3 со површина од 2807 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/1  КО 
Дебар-3 со површина од 1793 м2,    

- градежно земјиште лоцирано на КП бр.9208/18 
КО Дебар-3 со површина од 59 м2.  

Член 2 
Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр.51-5015/1                 Заменик на претседателот 

24 август 2010 година        на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија,  

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
___________ 

2193. 
По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за давање на трај-
но користење на недвижна ствар на Министерството за 
здравство, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2010, направена е техничка гре-
шка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 
Во член 1, ред 2 и 3, наместо зборовите: „КП.бр.440 

КО Копаница“, треба да стојат зборовите: „КП.бр. 
440/2 КО Копаница“ и наместо зборовите: „Имотен 
лист број 310“, треба да стојат зборовите: „Имотен 
лист“ бр. 329“. 

 
  Бр. 51-4052/2   

24 август 2010 година           Од Владата на Република 
           Скопје                              Македонија 

___________ 
2194. 

Врз основа на член 40 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.08.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ НА ОДРЕ-
ДЕНИ КАТЕГОРИИ СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ  

ЛИЦА 
 

Член 1 
Во Програмата за давање на земјоделско земјиште 

во државна сопственост на плодоуживање на одредени 
категории социјално необезбедени лица („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.103/2010), во 
член 9 бројот „20“ се заменува со бројот „50“. 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 51-5120/1                    Претседател на Владата 

24 август 2010 година           на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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2195. 
Врз основа на член 32 став 1 точка 10 и член 32 став 4 точка 3-а од Законот за здравствената заштита 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 05/07, 77/08, 
67/09 и 88/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.08.2010 година донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2010 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/10) во делот „Вовед“ во став 10 точките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:          

„ 
1. Програма за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојка, вклучувајќи и пилот скри-

нинг на рак на дојка (Вевчани, Струга, Велес и Струмица). 
2. Изведување на медиумска кампања за промоција на Програмата за рана детекција на малигните заболу-

вања во Република Македонија.  
3. Припремни активности за воведување на организиран колоректален скрининг и скрининг на грло на ма-

тка во пилот општини (едукативни семинари, изработка на брошури, постери и сл.)“ 
 
Делот 1 кој гласи: ,,ПРОГРАМА ЗА СКРИНИНГ  НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ (КРК) ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА“ и делот 4 кој гласи: ,,АКТИВНОСТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И 
СПРЕЧУВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ ОРГАНИ КАЈ ЖЕНАТА ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, ВКЛУЧУВАЈКИ ПИЛОТ СКРИНИНГ НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА ВО 4 ОПШТИ-
НИ ВО 2010 ГОДИНА“ се бришат. 

 
Табела 4. „Потребни финансиски ресурси за Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Ре-

публика Македонија“ се заменува со нова табела која  гласи: 
 
Табела 4. Потребни финансиски ресурси за Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Репуб-

лика Македонија 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр.51-4224/1                                       Претседател на Владата 

17 август 2010 година                            на Република  Македонија, 
     Скопје                                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА 

2196. 
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      Бр. 51-4083/1                                    Заменик на претседателот 
20 јули 2010 година                           на Владата на Република 
         Скопје                                   Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 14 - Бр. 113 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2010 
 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ 

 
I. Општи одредби 

С П О Г О Д Б И 
2197. 
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Стр. 18 - Бр. 113 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2010 
 

    Бр. 07-2379/1 
август 2010 година 
       Скопје 

 
Влада на Република  

Македонија 
Сојуз на синдикатите на 

Македонија 
Организација на работодавачи 

на Македонија 
Заменик претседател, Претседател, Претседател, 

м-р Владимир Пешевски, с.р. м-р Живко Митревски, с.р. м-р Димитар Стојановски, с.р. 
   
 Конфедерација на слободни 

Синдикати на Македонија 
 

 Претседател,  
 Раско Мишкоски, с.р.  
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Согласно член 9 став 3 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македо-

нија”  бр. 33/2006 и 63/2007), министерот за економија објавува 
 

Л И С Т А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА  НА  СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА  

СЕ СМЕТА ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН 
 
I. Во Листата на стандарди со чија употреба  се смета дека производот е безбеден („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 75/2007, 136/2007, 45/2008, 127/2008,  66/2009  и  52/2010), во Делот I. Стандарди за 
опрема и заштитни системи кои се наменети  за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, по редниот 
број 120 се додаваат единаесет нови редни броеви  од 121  до 131 кои гласат: 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2198. 
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Стр. 24 - Бр. 113 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2010 
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Стр. 26 - Бр. 113 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2010 
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Стр. 32 - Бр. 113 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2010 
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Стр. 34 - Бр. 113 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 август 2010 
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Оваа листа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр.25-5436/                                                  Министер, 

август 2010 година                                                        Фатмир Бесими, с.р. 
   Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2199. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за нуспро-

изводи од животинско потекло („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОСТА-
ПУВАЊЕ И НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

СПЕЦИФИЧЕН РИЗИЧЕН МАТЕРИЈАЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните тех-

нички услови за постапување и нештетно одстранува-
ње на специфичниот ризичен материјал.  

 
Член 2 

Ткивата односно органите кои можат да покажат 
висок степен на инфективност, треба да се исфрлат од 
ланецот на исхраната и како специфичен ризичен мате-
ријал да се отстранат и нештетно уништат во соглас-
ност со  одредбите на овој правилник.   

 
Член 3 

(1) Сите инструменти и опремата кои се користат за 
отстранување на специфичниот ризичен материјал тре-
ба да се разликуваат од опремата и инструментите ко-
ристени за другите операции, што се постигнува со 
нивно боење и ставање на ознаката за специфично ри-
зичен материјал  - СРМ. 

(2) Сите употребени инструменти и опремата во 
процесот на отстранувањето и собирањето, како и при 
вршење на инспекцијата на специфичниот ризичен ма-
теријал, треба да бидат измиени и стерилизирани пред 
да се употребат за секој труп. 

(3) Садовите и контејнерите кои се користат за со-
бирање на специфичниот ризичен материјал треба да 
се изработени од некородирачки материјал, лесно да се 
чистат, мијат и дезинфицираат, да се непропустливи за 
течности, недостапни за штетници, затворени со капак 
и специфично означени со ознака за специфично ризи-
чен материјал - СРМ од сите страни, како јасно би се 
разликувале од другите садови и контејнери за собира-
ње на производи кои не се наменети за исхрана на луѓе 
и отпадоците од колењето, а и нивната локација да е на 
доволна оддалеченост да се спречи крос-контаминаци-
ја. 

(4) Транспортот на садовите и контејнерите со со-
браниот специфичен ризичен материјал до главниот 
контејнер за собирање на специфичен ризичен матери-
јал Главниот контејнер за собирање на специфичниот 
ризичен материјал треба да ги исполнува условите од 
став (3) на овој член и да е лоциран во нечистиот дел 
од кругот на објектот. 

(5) Контејнерите полни со специфично ризичен ма-
теријал треба секојдневно да се транспортираат до ме-
стото каде нештетно се уништува специфичниот ризи-
чен материјал, а доколку тоа не е случај треба да се 
обезбеди просторија за нивно складирање и ладење на 
тремпература од најмалку + 40Ц. 

 
Член 4 

(1) Целиот цврст отпаден материјал кој дошол во 
контакт со подот каде специфичниот ризичен матери-
јал е отстранет од труповите или од рачните инстру-
менти со кој што е собран, треба да се третира на ист 
начин како и специфичниот ризичен материјал. 

(2) Отпадната вода при расекувањето на  трупот и 
на другите места каде се одвојува специфичниот ризи-
чен материјал, треба да се филтрира со поставување на 
мрежа на шахтите (препорачлива е мрежа од 6 мм), а 
собраниот филтрат треба да се отстранува во интерва-
ли што обезбедува непречено истекување на водата и 
да се третира на ист начин како и специфичниот ризи-
чен материјал. 

(3) Подните остатоци и филтратот третирани како 
специфичен ризичен материјал треба да се пренесат до 
контејнерот за специфичен ризичен материјал, што е 
можно побрзо, при што треба да се внимава да не дојде 
до контакт со месото наменето за исхрана на луѓето. 
Целата операција на транспорт на подните остатоици и 
филтратот треба да се изведе без или со најмал можен 
ризик. 

 
Член 5 

Обојување на специфичниот ризичен материјал 
 
(1) Целиот специфичен ризичен материјал треба да 

е ефикасно обоен веднаш по неговото отстранување од 
трупот. Бојата треба да е видлива преку целата повр-
шина на специфично ризичниот материјал за истиот 
јасно да се разликува од другиот материјал.  

(2) Боењето може да се врши со метиленско плаво, 
калиум перманганат, 0.5% раствор на боја Patent Blue E 
131, 1971 Color Index No 42051 или друга трајна боја. 
Обојувањето треба да е отпорно на вода, прскање или 
на друг третман. 

 
Член 6 

Чистење на контејнерите за специфичен 
ризичен материјал 

 
(1) Чистење, миење и дезинфекција на контејнерите 

за специфичен ризичен материјал треба да се изведува 
во посебен простор за таа намена. Самото чистење не 
смее дапретставува ризик за крос-контаминацијата на 
било кој продукт, на контејнерите кои не се наменети 
за специфично ризичен материјал или за вработените. 

 
Член 7 

Нештетно отстранување на специфичен 
ризичен материјал 

 
Нештетното отстранување на специфичниот ризи-

чен материјал треба да се врши со негово отстранување 
во посебни за таа намена јами гробници или со закопу-
вање на претходно одредени места за таа намена. Усло-
вите за транспорт и отстранување треба да се во сог-
ласност со прописите за нуспроизводи од животинско 
потекло.  

 
Член 8 

Заштита и хигиена на вработените 
 
(1) Вработените кои работат на отстранување и со-

бирање на специфичниот ризичен материјал треба да 
носат заштитна облека и обувки, пластична кецела, за-
штитни гумени ракавици на рацете и заштитна капа, а 
работникот кој работи на расекување на труповите и 
заштитни наочари и хируршка маска или пластичен за-
штитник на лицето и очите. 

(2) Заштитната опрема секојдневно треба да се ме-
нува, а по употребата да се стерилизира и дезинфицира 
на соодветен начин, или еднократно да се употреби. 
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(3) Миењето на раце треба да се спроведува по 
обработката на секој труп и после секој контакт со спе-
цифичен ризичен материјал. 

 
Член 9 

Стерилизација на инструментите и опремата 
за отстранување и собирање на специфичен 

ризичен материјал 
 

За стерилизација на инструментите и опремата за 
отстранување на специфичен ризичен материјал можат 
да се примени: 

1. NaOH и Na-hipohlorid што содржи 2% достапен 
хлор за време не пократко од 2 часа на температура од 
2000C за површини и преку ноќ за опремата.  

2. Автоклавирање на температура од 13600C под 
притисок од 3 бара за време од 20 минути.  

 
Член 10 

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

 
     Бр. 11-1412/4                   Министер за земјоделство, 
1 јули 2010 година            шумарство и водостопанство, 

   Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
__________ 

2200. 
Врз основа на член 19 став (2) од Законот за нус-

производи од животинско потекло („Службен весник 
на Република Македонија” бр.113/2007), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИМЕНА НА 
ИСКЛУЧОЦИТЕ ВО ОДНОС НА УПОТРЕБАТА НА 
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (∗) 

 
ГЛАВА I 

ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
(1) Со овој правилник се пропишуваат начинот и 

постапката за примена на исклучоците во однос на 
употребата на нуспроизводи од животинско потекло. 

(2) Согласно член 19 став (1) од Законот за нуспро-
изводи од животинско потекло употребата на Катего-
рија 1, 2 и 3, материјали се дозволува за: 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (EC) 
Бр 1774/2002 на Европскиот Парламент и Европскиот Совет од 3 
Октромви 2002 која ги пропишува правилата за здраствена заш-
тите кои се однесуваат на животинкси нус-производи кои не се 
наменети за човечка исхрана, 32002R1774 и 
Одлука на Комисијата од 12 мај 2003 со која се врши имплемен-
тација на Регулативата (ЕС) Бр. 1774/2002 на Европскиот Парла-
мент и на Советот во однос на исхрана на одредени  некрофагни 
птици со одредени материјали од категорија 1, 32003D0322 
* Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на е 
виденција што ја водат правни и физички лица кои испраќаат, 
превезуваат и примаат нус производи од животинско потекло е 
усогласен со Член 9 и Анекс II, Поглавје III од Регулативата (EC) 
Бр 1774/2002 на Европскиот Парламент и Европскиот Совет од 3 
Октромви 2002 која ги пропишува правилата за здраствена заш-
тите кои се однесуваат на животинкси нус-производи кои не се 
наменети за човечка исхрана, 32002R1774 

1. дијагностички, образовни и истражувачки цели 
од страна на дијагностички, образовни и истражувачки 
институции одобрени согласно позитивните законски 
проиписи на Република Македонија; и 

2. препарирање на животни во техничките објекти 
одобрени за таа цел; 

3. употреба за исхрана на животни чии производи 
не се употребуваат во исхраната на луѓето; и 

4. употреба на нуспроизводи од животинско потек-
ла за хранење на птици некрофаги кои се сметаат за за-
штитен или загрозен вид.   

 
ГЛАВА II 

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИМЕНА НА ИСКЛУ-
ЧОЦИТЕ ОД УПОТРЕБАТА НА НУСПРОИЗВОДИ 

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

Оддел I 
Начин и постапка за примена на исклучоците од упо-
требата на нуспроизводи од животинско потекло за 
дијагностички, образовни или истражувачки цели 

 
Член 2 

Употреба за дијагностички, образовни или ист-
ражувачки цели. 

(1) Употреба на нуспроизводи од животинско по-
текло и нивните деривати за дијагностички, образовни 
или истражувачки цели се врши на начин и под услови 
кои обезбедуваат контрола на ризикот по јавното зд-
равство и здравјето на животните, а особено доколку: 

(a) не се врши било каква понатамошна употреба на 
нуспроизводите од животинско потекло и нивните де-
ривати за други цели; и  

(б) нуспроизводите од животинско потекло и нив-
ните деривати нештетно се отстрануваат на безбеден 
начин, или доколку е соодветно, истите се враќаат на 
местото на потекло. 

(2) Во случај на појава на ризик по здравјето на лу-
ѓето и животните поради кој се усвоени мерки на цела-
та територија на Република Македонија, особено во 
случај на појава на нови ризици, увозот и користењето 
на нуспроизводите од животинско потекло и нивните 
деривати за дијагностички, образовни или истражувач-
ки цели ќе се врши согласно одредбите од Законот за 
нуспроизводи од животинско потекло.  

 
Оддел II 

Начин и постапка за примена на исклучоците од 
употребата на нуспроизводи од животинско потекло 

за препарирање во технички објекти 
 

Член 3 
Суровини за препарирање 

 
(1) Може да се врши препарирање на нуспроизводи 

од животинско потекло кои потекнуваат од: 
1. животински видови копитари, чапункари и пти-

ци, кои биле подложени на комплетен третман на пре-
парирање со обезбедување на нивна конзервација на 
собна температура; и   

2. други животински видови, сем копитари, чапун-
кари и птици, кои не се предмет на никаква забрана 
или ограничување заради здравствената состојба на 
животните. 

(2) Препарираните нуспроизводи од животинско 
потекло, од видовите копитари, чапункари и птици, 
кои не биле подложени на третманот во став (1) точка 
(а) од овој член, треба да: 
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1. се од животни кои потекнуваат од области кои не 
се предмет на ограничувања како резултат на присус-
тво на сериозна заразна болест, на која се подложни 
животните од засегнатите видови; или 

2. да се во согласност со условите утврдени во член 
4 или член 5 од овој правилник доколку се од животни 
кои потекнуваат од области кои се предмет на ограни-
чувања, како резултат на присуство на сериозна зараз-
на болест, на која се подложни животните од засегна-
тите видови. 

 
Член 4 

Препарирање на делови од животни 
 
Препарираните нуспроизводи од животинско потек-

ло од копитари, чапункари и птици кои се состојат од 
коски, рогови, копита, шепи, роговје или заби, треба да: 

1. бидат потопени во зовриена вода соодветен вре-
менски период, со цел да се обезбеди дека се отстране-
ти сите материи освен коски, рогови, копите, шепи, ро-
говје или заби; 

2. бидат дезинфицирани со одобрено средство за 
дезинфекција, а особено со хидроген пероксид за дело-
ви кои се состојат од коски; 

3. бидат пакувани веднаш по третманот, без кон-
такт со други производи од животинско потекло, кои 
би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отво-
рени и затворени амбалжи, за да се избегне последова-
телна контаминација; и 

4. се придружени со документ или сертификат, со 
која се потврдува дека се исполнети барањата од точ-
ките 1, 2 и 3 од овој член. 

 
Член 5 

Препарирање на сурови кожи и кожи 
 
Препарираните делови од животински видови ко-

питари, чапункари и птици, кои се состојат само од су-
рови кожи и кожи, треба: 

1. да бидат, или: 
(а)сушени; или 
(б) суво- или влажно солени најмалку 14 денови 

пред испораката; или 
(в) конзервирани со одобрен метод на обработка, со 

исклучок на штавење. 
2. да бидат пакувани веднаш по третманот, без кон-

такт со други производи од животинско потекло, кои 
би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отво-
рени и затворени амбалжи, за да се избегне последова-
телна контаминација; и 

3. да се придружени со документ или сертификат, 
со кој се потврдува дека се исполнети барањата од точ-
ките 1 и 2 од овој член. 

 
Член 6 

Увоз на препарирани нуспроизводи 
 
(1) Увоз на препарирани нуспроизводи од копита-

ри, чапункари и птици, кои се состојат само од коски, 
рогови, копита, шепи, роговје, заби, сурови кожи, или 
кожи, може да се врши доколку: 

1. се проследени со сертификат со кој се потврдува 
дека се исполнети барањата од овој правилник; и 

2. се во согласност со условите од членовите 4 и 5 
од овој правилник. Меѓутоа, во случај на суво солени 
или влажно солени кожи, кои се транспортирани со 
брод, кожите треба да се засолат 14 дена пред испора-
ката, односно 14 денапред увозот. 

(2) Увоз на препарирани животни од видовите ко-
питари, чапункари и птици, кои се целосно составени 
од необработени анатомски делови, може да се врши 
од земји кои се наогаат на Листата на земји од кои е 
одобрен увозот на месо од соодветните видовина.  

(3) Увозот на препарирани нуспроизводи од став (2) 
на овој член, се врши дококу истите: 

1. се од животни кои потекнуваат од област која не 
е предмет на ограничувања, како резултат на присуство 
на сериозна заразна болест, на која се подложни живот-
ните од засегнатите видови;  

2. биле пакувани веднаш по третманот, без контакт 
со други производи од животинско потекло, кои би мо-
желе да ги контаминираат, во поединечни, отворени и 
затворени амбалажи, за да се избегне последователна 
контаминација; и 

3. се проследени со сертификат со кој се потврдува 
дека се исполнети барањата од овој правилник. 

  
Оддел III 

Начин и постапка за примена на исклучоците од 
употребата на нуспроизводи од животинско потекло 

за исхрана на одредени видови на животни 
 

Член 7 
Употреба на нуспроизводи од животинско потекло 

за исхрана на животните 
 
(1) Употребата на нуспроизводи од животинско по-

текло од став (2) на овој член за исхрана на животните 
од став (3) на овој член се врши согласно прописите за 
нуспроизводи од животинско потекло, под посебна 
контрола на официјалните ветеринари.   

(2) Нуспроизводи од животинско потекло кои мо-
жат да се користат за исхрана на животните од став (3) 
на овој член се: 

1. Категорија 2 материјали, под услов да не потек-
нуваат од животни кои не се усмртени или умреле, ка-
ко резултат на присуство, или сомнение за присуство 
на болест која се пренесува на луѓето или на животни-
те, и 

2. Категорија 3 материјали, согласно прописите за 
забрана за  употреба во исхраната на одредени видови 
од следниве типови:  

(a) делови од заклани животни, исправни за исхрана 
на луѓето, но не се наменети за таа цел од комерцијал-
ни причини.; 

(б)делови од заклани животни, неисправни за ис-
храна на луѓе, но без било какви знаци на болест кои се 
пренесуваат на луѓе или животни и добиени од трупо-
ви кои се исправни за исхрана на луѓе.  

 (в) кожи и крзна, папци и рогови, четини од свињи 
и пердуви кои потекуваат од животни заклни во клани-
ца, по анте мортем преглед, и кои се исправни, како ре-
зултат на таков предлг за колење за исхрана на луѓе; 

(г) крв добиена од животни, со исклучок на прежи-
вари, заклани во кланица, по анте мортем преглед, и 
кои се исправни за исхрана на луѓе; 

(д) нуспроизводи од животинско потекло добени во 
текот на производство на производи за исхрана на луѓе, 
вклучувајќи и обезмастени коски и чварки; 

(ѓ) претходна храна од животинско потекло или 
претходна храна која содржи производи од животинско 
потекло, со исклучок на помии, кои не се повеќе ис-
правни за исхрана на луѓе од комерцијални причини 
или поради проблеми во производство, или недостато-
ци на на  пакувањата, или други недостатоци кои не 
представуваат ризик за луѓето или животните; 
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(е) сирово мелеко по потекло од животни кои не по-
кажуваат клинички симптоми на било која болест која 
се пренесува низ производите на луѓето или животните; 

(ж) риби или други морски животни, со исклучок 
на морските цицачи, уловени во отворено море за цели 
на производи на рибино брашно.  

(з)свежи споредни производи од риби од објекти 
кои произведурваат производи за риби за исхрана на 
луѓе.  

(ѕ) лушпи, нуспроизводи од инкубаторски станици и 
скршени јајца кои потекуваат од животни кои не пока-
жуваат клинички симптоми на било која болест која пре-
ку производот се пренесува на луѓето или животните.  

(3) Животни за кои може да се употребуват нуспро-
изводите од став (2) на овој член се: 

(а) животни од зоолошки градини; 
(б) циркуски животни; 
(в) рептили и птици грабливки, покрај животните 

во зоолошки градини и циркуските животни; 
(г) животни за производство на крзно; 
(д) диви животни, чие месо не е наменето за исхра-

на на луѓето; 
(ѓ) кучиња од одобрени одгледувалишта на кучиња, 

или глутници; 
(е) кучиња и мачки во засолништа; и 
(ж) ларви за мамки за риболов. 
(4) Животни од зоолошки градини може да се хра-

нат со цели трупови или делови од тела од угинати жи-
вотни кои содржат специфичен ризичен материјал и со 
материјал добиен од животни од зоолошки градини на 
начин утврден во член 8  од овој правилник. 

 
Член 8 

Собирни центри 
 
(1) Категорија 1 и Категорија 2 материјали кои мо-

жат да се користат во исхрана на животните од став (3) 
на член 7 од овој правилник треба да бидат собрани и 
складирани во согласност со прописите за нуспроизво-
ди од животинско потекло. 

(2) Категорија 1 и Категорија 2 материјали кои мо-
жат да се користат во исхрана на животните од став (3) 
на член 7 од овој правилник треба да бидат собрани и 
складирани во согласност со прописите за нуспроизво-
ди од животинско потекло. 

(3) Собирните центри треба да: 
1. бидат одобрени од страна на Управата за ветери-

нарство и да ги исполнуваат општите хигиенски усло-
ви согласно одредбите од Законот за нуспроизводи од 
животинско потекло; и 

2. да поседуваат соодветни капацитети за уништу-
вање на неискористените и непреработени Категорија 
1 и Категорија 2 материјали, или да ги испратат до об-
јект за преработка, или до инценератори или коинцене-
ратори. 

Објект за преработка од категоријата 2 материјали 
може да биде одобрен и како собирен центар. 

(4) Како дополнување на евиденцијата која треба да 
ја водат согласно одредбите од Правилник за формата, 
содржината и начинот на водење на е виденција што ја 
водат правни и физички лица кои испраќаат, превезу-
ваат и примаат нус производи од животинско потекло 
, собирните центри треба да ја чуваат и следнава еви-
денција за Категорија 1 и Категорија 2 материјалите: 

1. во случај на крајните корисници, користената ко-
личината и датуот на користење; и 

2. во случај на собирни центри: 
(а) обработената количина во согласност со став (5) 

од овој член; 

(б) името и адресата на секој краен корисник, кој го 
купува материјалот; 

(в) просториите каде што се носи материјалот за 
употреба; 

(г) испорачаната количина; и 
(д) датумот на испорака на материјалот. 
(5) Операторите на собирните центри кои набавува-

ат Категорија 1 и Категорија 2 материјалите за крајните 
корисници, со исклучок на отпадок од риби, треба да 
обезбедат дека: 

1. во собирниот центар, или во кланицата, овласте-
на од надлежниот орган тие поминуваат низ еден од 
следниве обработки,: 

(а) денатурација со раствор на боја, одобрена од 
надлежниот орган. Растворот треба да е со јачина со 
која се обезбедува јасно видливо обојување на обеле-
жаниот материјал, а целата површина на сите парчиња 
на материјалот се покриени со растворот, или со пото-
пување на материјалот во него, или со прскање, или со 
нанесување на растворот;  

(б) стерилизација, што значи вриење или пареа под 
притисок, сé додека секое парче на материјалот не е во 
потполност сварено; или 

(в) секоја друга обработка одобрена од надлежниот 
орган; и 

2. се пакувани пред обработката и пред дистрибу-
цијата во амбалажи, на кои јасно и читливо се наведени 
името и адресата на собирниот центар и назнаката „не 
е за исхрана на луѓето“. 

 
Оддел IV 

Начин и постапка за примена на исклучоците од 
употребата на нуспроизводи од животинско потекло 

за исхрана на птици некрофаги 
 

Член 9 
Постапка за надзор на здравствен статус 

 
Управата за ветеринарство ќе превземе неопходни 

мерки кои вклучуваат надзор на здравствениот статус 
на животните во регионот каде се врши исхрана на 
птиците некрофаги, и соодветен надзор на ТСЕ стату-
сот кој вклучува редовно земање на мостри и лаборато-
риски испитувања за ТСЕ. Земените мостри вклучуваат 
мостри земени од животни кои покажуваат невроло-
шки симптоми и од постари приплодни животни.  

 
Член 10 

Посебни одредби 
 
(1) Хранењето на птиците некрофаги со нус произ-

води од животинско потекло се одобрува доколку: 
1. зачувувањето на тие видови на птици неможе да 

се постигне на друг начин; 
2. програмата за исхрана е спроведена во контекст 

на одобрена програма за зачувување; 
3. исхраната не се користи како алтернативен начин 

на  нештетно отстранување на специфичниот ризичен 
материјал или на угинатите преживари кои претставу-
ваат опасност од ТСЕ; 

4. воспоставен е соодветен систем за надзор на ТСЕ 
кој вклучува редовно лабораториско испитување на 
мострите за ТСЕ; 

5. е обезбедена координација помеѓу надлежните 
органи кои вршат надзор над барањата пропишани во 
одобрението; и 

6. спроведена е претходна процена на специфична-
та и посебна ситуација на видовите на птици некрофа-
ги кои се засегнати и нивното живеалиште. 
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(2) Одобрението од став (1) на овој член треба да: 
1. се однесува на и име на видовите на птици некро-

фаги кои се засегнати; и 
2. го опишува во детали географското подрачје каде 

ќе се врши хранењето. 
3. биде итно повлечено во случај на: 
(а) сомнителна или потврдена врска со ширење на 

ТСЕ се додека ризикот не с еисклучи; или 
(б) несовпаѓање со одредбите од член 10 од овој 

правилник и овој член. 
(3) За хранење на птиците некрофаги треба да се: 
1) одреди затворен и ограничен простор за да обез-

беди дека месојадни животни, со исклучок на птици, 
немаат пристап до храната; 

2) обезбеди дека трупопвите од говеда и најмалку 4 
% од труповите од овци и кози наменети за исхрана на 
птиците некрофаги се тестирани пред употребата со 
негативен резултат, во ТСЕ мониторинг програмата; и 

3) чуваат записи за бројот, природата, проценетата 
тежина и потекло на труповите на животни кои се 
искористиле за хранење на птиците некрофаги, резул-
тати од тестовите за ТСЕ, дата на хранење и локацијата 
на која се извршило хранењето. 

(4) Собирањето и транспортот на Категорија 1 ма-
теријали за исхраната на птици некрофаги треба да се 
врши во согласност со член 8  од овој правилник.  

 
ГЛАВА III 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 11-1512/5                  Министер за земјоделство, 
23 август 2010 година       шумарство и водостопанство,  

     Скопје                      Љупчо Димовски, с.р. 
___________ 

2201. 
Врз основа на член 39 став (2) од Законот за ветери-

нарно медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.42/2010), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРО-
СТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ 
ВРШАТ ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО СО ВЕТЕРИНАР-
НО МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ И НАЧИНОТ  

НА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови по однос на просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнуваат правните лица што вршат про-
мет на големо со ветеринарно медицинските препарати 
(во понатамошен текст веледрогерија), како и начинот 
на работа.  

 
Член 2 

(1) Веледрогериите треба да имаат објект кој е: 
1. изграден од цврст материјал, градежно технички 

погоден за намената за која е определен, со ѕидови, по-
дови и плафони со мазни површини и изработени од 
материјал погоден за лесно чистење, а по потреба и за 
дезинфицирање; 

2. поврзан со комунална инфраструктура (водовод, 
канализација и електрична мрежа), а доколку објектот 
нема можност да се приклучи на постојнатa инфра-
структура треба да има соодветен начин на водоснаб-
дување и прифаќање на отпадните води; 

3. заштитен од влијанијата на надворешната среди-
на и соодветно климатизиран; 

4. обезбеден со соодветен пристап за прием и испо-
рака, и 

5. да има функционална поврзаност на просториите 
(хоризонтална и/или вертикална) за непречена работа 
во сите фази на прием, сместување, чување и испорака 
без ризик и можности за замена или мешање на препа-
ратите. 

(2) Висината во сите простории од подната површи-
на до меѓукатната конструкција треба да е во соглас-
ност со нормативите и стандардите утврдени со пропи-
сите од областа на трговијата. 

(3) Просторот наменет за вршење промет на големо 
треба да биде сместен во приземјето на објектот.  

(4) По исклучок на став (3) на овој член доколку об-
јектот е обезбеден со товарен лифт со носивост најмал-
ку 1.000 кг. и има соодветен пристап за прием и испо-
рака, просторот наменет за вршење промет на големо 
може да не биде сместен во приземјето. 

 
Член 3 

Објектот на веледрогеријата треба да има: 
1. посебен простор за прием и испорака; 
2. просторија за сместување и чување на фармацев-

тски суровини и препарати под декларирани услови за 
чување (со температура  од 18 до 250С); 

3. просторија или посебен простор за сместување и 
чување на: 

- опојни дроги и на препарати  што содржат опојни 
дроги, 

- запаливи и експлозивни материи, и 
- препарати со посебен деклариран температурен 

режим на чување; 
4. просторија или посебен простор за сместување и 

чување на препарати што се наоѓаат на проверка на 
квалитетот или се вратени или повлечени од промет - 
карантин (физички или организационо издвоен); 

5. просторија или посебен простор за смeстување и 
чување на: 

- антибиотици во форма на суровини, полупроизво-
ди и производи, и 

- имунобиолошки препарати што имаат особина на 
заразен материјал; 

6. просторија или посебен простор за сместување и 
чување на фармацевтски суровини и препарати што 
претставуваат опасни материи (средства за дезинфек-
ција, дезинсекција и дератизација); 

7. просторија или посебен простор за сместување и 
чување на санитeтски материјал и други производи од 
групата на медицински помагала; 

8. просторија или посебен простор за сместување на 
аптекарски амбалажен материјал, и 

9. санитарни простории со гардероби. 
 

Член 4 
(1) Минималната површина која треба да ја опфака  

просторот од член 3 на овој правилник треба да изнесу-
ва 100 м2. 

(2) Ако веледрогеријата врши и размерување на 
фармацевтски супстанции и пакување во сопствена ам-
балажа треба да ги има просториите од член 3 од овој 
правилник, како и: 
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1. просторија за размерување на фармацевтски  суп-
станции со посебен простор за пакување и означување; 

2. просторија за сместување и чување на размерени-
те супстанции; 

и 
3. посебна просторија за миење садови и прибор. 
 

Член 5 
(1) Веледрогериите, заради обезбедување на соод-

ветно сместување и чување на препарати во согласност 
со барањата на Фармакопеја и декларираните услови 
на чување, треба да ја имаат следната опрема: 

1. полици (отворени и затворени) изработени од ма-
теријал што лесно се чисти и дезинфицира; 

2. дрвени палети; 
3. метален ормар со клуч за чување на опојни дроги 

и на препарати  што содржат опојни дроги; 
4. ладна комора и/или ладилник за чување на препа-

рати со посебен деклариран температурен режим на 
чување; 

5. метални ормари за чување на запаливи и експло-
зивни материи; 

6. термометар со отчитувач на температурата во се-
која просторија одделно и за ладната комора односно 
ладилникот, и 

7. друга опрема и прибор потребна за соодветно 
сместување и чување. 

(2) Веледрогериите кои вршат размерување на суп-
станции и пакување во сопствена амбалажа треба да 
имаат прецизни ваги со точност од 0,1 г., 1 г. и 10 г. ло-
патки, шпатули, лажици, мензури, чаши и друг прибор. 

(3) Ако веледрогеријата врши промет на големо са-
мо со определена група на препарати односно дел од 
препарати треба да обезбеди соодветна опрема во за-
висност од видот на препаратот. 

 
Член 6 

(1) Веледрогериите треба да имаат соодветно вози-
ло за транспортирање на ветеринарно медицинските 
препарати на начин кој не дозволува промена на декла-
рираниот квалитет и оштетување на амбалажата, како и 
онечистување на други производи и/или од други про-
изводи. 

(2) Веледрогериите кои вршат промет на големо со 
препарати што бараат соодветен температурен режим 
на чување треба да имаат соодветно возило или опрема 
за транспорт на препаратите. 

 
Член 7 

Веледрогерите треба да имаат: 
1) најмалку еден носител на дејност, доктор по ве-

теринарна медицина; и 
2) доволен број на обучени технички лица, во за-

висност од обемот на работа за правилно постапување 
при прием, складирање и ракување со ветеринарно ме-
дицинските препарати.  

 
Член 8 

(1) Веледрогериите редовно водат и чуваат еле-
ктронска или документирана евиденција за активно-
стите поврзани со видот и количината на секоја пратка, 
датумот на примање и испраќање, потеклото и доколку 
е соодветно, крајната дестинација на истата. 

(2) Начинот на водење на евиденцијата треба да 
овозможи следливост на ветеринарно-медицинските 
препарати и доколку е потребно, нивно итно повлеку-
вање од прометот. 

Член 9 
При вршење на дејноста веледрогеријата треба да 

има воведено систем на квалитет и организирани про-
цеси на работа во согласност со начелата на добрата 
дистрибутерска пракса и добрата пракса на складира-
ње. 

 
Член 10 

Со денот на отпочнување на примената на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за условите 
кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат 
промет на големо со лекови што се употребуваат во ве-
теринарната медицина во поглед на просторот, опрема-
та и кадарот („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 39/2002 и бр. 151/2007). 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 
октомври 2010 година. 

 
      Бр. 11-1550/6                  Министер за земјоделство, 
19 август 2010 година       шумарство и водостопанство,  

     Скопје                     Љупчо Димовски, с.р. 
___________ 

2202. 
Врз основа на член 61, став (3) и член 80 став (2) од 

Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРАНТИ-
НОТ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ 
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАРАНТИНОТ, 
КАКО И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА КАРАНТИНОТ, ЗА 
ОБЈЕКТИТЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
НА ИСТАТА ЗА РАЗЛИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДО-
ВИ И КАТЕГОРИИ, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО ЗА НАБ-
ЉУДУВАЊЕ И ЗА ИСПИТУВАЊАТА КОИ ТРЕБА  

ДА БИДАТ НАПРАВЕНИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за техничко-технолошките услови  

и постапката за одобрување на карантинот, техничко-
технолошките услови кои треба да ги исполнува каран-
тинот, како и времетраењето на карантинот, за објекти-
те за изолација и времетраење на истата за различни 
животински видови и категории, времетраењето за наб-
људување и за испитувањата кои треба да бидат напра-
вени („Службен весник на Република Македонија” бр. 
88/2010), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 11-2807/3   

12 август 2010 година                         Министер, 
    Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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2203. 
Врз основа на член  34 став 4  и 35 став 4 од Зако-

нот за здравје на растенијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво донесе 

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИТОСАНИ-
ТАРНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ФИТОСАНИТАР-
НИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ∗ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на фитосанитарниот сертификат или фитосани-
тарниот сертификат за реекспорт според пропишаните 
обрасци од Меѓународната конвенција за заштита на 
растенијата (IPPC) и формата и содржината на пријава-
та за издавање на фитосанитарен сертификат.  

 
Член 2 

(1) Формата и содржината на образецот на фитоса-
нитарниот сертификат е даден во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(2) Образецот од став 1 на овој член е бел лист А4 
формат, со тежина од 90 грама, бојата на  рамката и бу-
квите се  зелени и се напишани на македонски јазик со 
кирилско писмо и на англиски јазик. 

Предната страна на сертификатот е заштитена со 
сакато техника.  

На задната страна на сертификатот има превод на 
јазиците (француски, германски, шпански  и руски). 

На сертификатот на местото за „холографска налеп-
ница“ се става холографска налепница со втиснат грб 
на Република Македонија, на која во горниот дел со го-
леми букви стои „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, 
„Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство“и „Фитосанитарна инспекција“. Текстот е  на-
пишан на македонски јазик со кирилско писмо.  

 
 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одребите од 

Директивата  на Советот  бр. 2000/29/ ЕЗ за заштитни мерки про-
тив внесување на штетни организми во Заедницата кои се штетни 
за растенијата или производите од растително потекло и против 
нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029 EC; и Меѓуна-
родната конвенција за заштита на растенијата (IPPC) ќе биде во 
форма на стандардизирани модели дадени во Анекс VII.  

Член 3 
(1) Формата и содржината на образецот на фитоса-

нитарниот сертификат за реекспорт е даден во Прилог 
2 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот од став 1 на овој член е бел лист хар-
тија А4 формат, со тежина од 90 грама, бојата на  рам-
ката и буквите се кафеави и се напишани на македон-
ски јазик со кирилско писмо и на англиски јазик. 

Предната страна на сертификатот е заштитена со 
сакато техника.  

На задната страна на сертификатот има превод на 
јазиците (француски, германски, шпански  и руски ). 

На сертификатот на местото за „холографска на-
лепница“ се  става холографска налепница со втис-
нат грб на Република Македонија, на која во горниот 
дел со големи букви стои „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“, „Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство“и „Фитосанитарна инспекција“. 
Текстот е  напишан на македонски јазик со кирилско 
писмо.  

 
Член 4 

Формата и содржината на Пријаватa за добивање  
на фитосанитарен сертификат за извоз или фитосанита-
рен сертификат за реекспорт на пратки што подлежат 
на фитосанитарна инспекција е даден во Прилог 3 кој е  
составен дел на овој правилник и е изработен на А4 
формат  во црна боја. 

      
Член 5 

Со денот на отпочнувањето со примена на овој 
Правилник ќе престане  да се применува  член 4 став 5, 
член 35 и Прилозите 1, 2, 3 и 4 од Правилникот за 
здравствена контрола на растенија во промет преку др-
жавната граница („Службен лист на СФРЈ“ бр. 59/91 
год.). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила 90-тиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

    
      Бр. 17-157/4 
3 август 2010 година                             Министер,                                        

   Скопје                                   Љупчо Димовски, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2204. 

Врз основа на член 40 став 3 од  Законот  за основ-
но образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 103/08 и 33/10), министерот за образование 
и наука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2010/2011 
ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во основните училишта согласно про-
грамските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2010/2011 година.    
     

Член 2 
Учебната година во основните училишта почнува 

на 1 септември 2010 година, а завршува на 31 август 
2011 година.     

Наставната година започнува на 1 септември 2010 
година и завршува на 9 јуни 2011 година. 

 
Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие.  

Првото полугодие започнува на 1 септември 2010 
година и завршува на 31 декември 2010 година.  

Второто полугодие започнува на 24 јануари 2011 
година и завршува на 9 јуни 2011 година. 

 
Член 4 

Во текот на учебната година се организира зимски 
и летен одмор за учениците. 

Зимскиот одмор започнува на 3 јануари 2011 годи-
на и завршува на 21 јануари 2011 година. 

Летниот одмор започнува на 13 јуни 2011 година и 
завршува на 31 август 2011 година. 

 
Член 5 

Основните училишта во времето од 13 јуни до 17 
јуни 2011 година организираат дополнителна настава и 
одделенски испити, а од 15 август до 26 август 2011 го-
дина организираат подготвителна настава, консулта-
ции и други форми на помош за учениците кои треба 
да полагаат поправни испити и ги спроведуваат истите. 

 
Член 6 

Екстерното проверување на постигањата на успехот 
на учениците од четврто до осмо одделение се органи-
зира и спроведува на крајот на наставната година. 

 
Член 7 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

 
Член 8 

Во текот на наставната година во основните учили-
шта се остваруваат 180 наставни денови. 

 
Член 9 

На денот на училиштето се организираат културни, 
спортски и други манифестации.   

Традиционалниот ден на просветата за припадни-
ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.    
  

Член 10 
Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката ак-
ција на младите во Република Македонија, денот на 
училиштето и традиционалниот ден на просветата за 
припадниците на заедниците кои следат настава на ја-
зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-
ви кога се изведуваат посебни програми. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 
престанува да важи Календарот за организација на учеб-
ната 2009/2010 година во основните училишта („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 105/09). 

 
Член 12 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 
2010 година. 

 
 Бр. 11-2914/1                      Министер за образование                  

17 август 2010 година                            и наука, 
      Скопје                           Никола Тодоров, с.р. 

___________ 
2205. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-
то образование  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 
40/03, 42/03, 67/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 
70/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08 и 33/10), министерот 
за образование и наука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2010/2011 
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во јавните средни училишта согласно 
програмските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2010/2011 година.    
    

Член 2 
Учебната година во јавните средни училишта поч-

нува на 1 септември 2010 година, а завршува на 31 
август 2011 година.     

Наставната година започнува на 01 септември 2010 
година и завршува на 9 јуни 2011 година, освен во пос-
ледната година од гимназиското образование, стручно-
то образование со четиригодишно и тригодишно трае-
ње на образованието и уметничкото образование каде 
редовната настава завршува на 20 мај 2011 година.    

 
Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие. Првото полугодие започнува на 1 сеп-
тември 2010 година и завршува на 31 декември 2010 
година.  
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Второто полугодие започнува на 24 јануари 2011 
година и завршува на 9 јуни 2011 година. 

  
Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 
зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 3 јануари завршува 
на 21 јануари 2011 година. 

Летниот одмор започнува на 13 јуни 2011 година и 
завршува на 31 август 2011 година. 

 
Член 5 

Јавните средни училишта, за учениците од заврш-
ните години на средното образование, во времето од 23 
мај до 3 јуни и од 20 јуни до 1 јули 2011 година органи-
зираат подготвителна настава, консултации и други 
форми на помош за учениците кои треба да полагаат 
поправни испити, испит на годината, дополнителни ис-
пити, испити  за побрзо напредување, матурски и за-
вршни испити. 

Јавните средни училишта во времето од 13 jуни до 
17 јуни и од 12 август до 19 август 2011 година органи-
зираат подготвителна настава, консултации и други 
форми на помош за учениците кои треба да полагаат 
поправни испити, испит на годината, дополнителни ис-
пити и испити  за побрзо напредување. 

 
Член 6 

Екстерното проверување се врши на крајот од на-
ставната година, освен за учениците од завршната го-
дина на средото образование, за кои екстерното прове-
рување се врши по завршувањето на првото полугодие 
најдоцна до крајот на фебруари 2011 година.  

 
Член 7 

Екстерните испити од државната матура во гимна-
зиското, уметничкото и во четиригодишното стручно 
образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат 
во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 04 
јуни 2011 година со почеток во 10 часот 

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, 
француски јазик, германски јазик, односно руски јазик 
на 14 јуни 2011 година со почеток во 10 часот 

За учениците кои во јунскиот испитен рок не поло-
жиле дел или сите испити од државната матура или од 
оправдани причини не полагале државна матура или 
дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се 
организира втор испитен рок во август во следните 
термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 
литература, односно турски јазик и литература на 13 
август 2011 година со почеток во 10 часот 

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, 
француски јазик, германски јазик, односно руски јазик 
на 16 август 2011 година со почеток во 10 часот 

Интерните испити од изборниот дел на државната 
матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-
лишната матурска комисија на предлог на соодветните 
училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 15 до 30 ју-
ни 2011 година, и   

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 
26 август 2011 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача се 
реализира во периодот од: 

-  од 29 март до 06 мај 2011 година, и 
- од 18 август до 26 август 2011 година. 
 

Член 8 
Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и за-
вршниот испит во четиригодишното стручно образова-
ние се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и 
август. 

Во јунскиот рок:  
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 
литература) на 15 јуни 2011 година со почеток во 9 ча-
сот.   

Во августовскиот рок: 
- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 
литература) на 17 август 2011 година со почеток во 9 
часот.  

Испитот од изборниот дел на училишната матура 
во гимназиското и во уметничкото образование, испи-
тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-
дишното стручно образование и проектната задача се 
спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-
турска комисија на предлог на соодветните училишни 
предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 17 до 30 ју-
ни 2011 година, и  

- во августовскиот испитен рок во времето од 22 до 
26 август 2011 година. 

 
Член 9 

Завршниот испит во тригодишното стручно образо-
вание се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, 
август и јануари. 

Во јунскиот рок:  
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 15 јуни 2011 година со почеток 
во 9 часот.   

Во августовскиот рок: 
- македонски јазик и литература, односно албански 

јазик и литература на 17 август 2011 година со почеток 
во 9 часот.  

Во јануарскиот рок за време на зимскиот одмор на 
учениците. 

Индивидуалната практична работа во тригодишно-
то стручно образование се спроведува во термини 
утврдени од училишната матурска комисија на предлог 
на соодветните училишни предметни комисии. 

 
Член 10 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

 
Член 11 

Во текот на наставната година во јавните средни 
училишта во завршната година на образованието се ос-
тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-
нати години на образование се остваруваат најмалку 
180 наставни денови. 
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Член 12 
На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.   
Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.    
  

Член 13 
Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката ак-
ција на младите во Република Македонија, денот на 
училиштето и традиционалниот ден на просветата за 
припадниците на заедниците кои следат настава на ја-
зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-
ви кога се изведуваат посебни програми. 

                                                    
Член 14 

Феријалната практика се остварува во зависност од 
специфичноста на образовниот профил и се изведува за 
време на летниот одмор на учениците. 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар пре-
станува да важи Календарот за организација на учебната 
2009/2010 година во јавните средни училишта („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 105/09). 

 
Член 16 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 
2010 година. 

 
Бр. 11-2914/1                       Министер за образование                  

17 август 2010 година                            и наука, 
    Скопје                          Никола Тодоров, с.р. 

___________ 
              

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2206. 
Врз основа на член 39 став 6  од Законот за управу-

вање со пакување и отпад од пакување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 161/09), министерот 
за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ФОРМАТА И ПОБ-
ЛИСКАТА СОДРЖИНА НА БАЗАТА НА ПОДА-
ТОЦИ И ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ПА-

КУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ∗ 
 

Член 1 
Со овoј правилник се пропишува начинот на воде-

ње, формата и поблиската содржина на базата на пода-
тоци и информативниот систем за пакување и отпад од 
пакување. 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Коми-
сијата од 22 март 2005 година со која се утврдуваат форматите 
поврзани со системот за базата на податоци во согласност со Ди-
рективата 94/62/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за па-
кување и отпад од пакување(32005D0270) 

Член 2 
Базата на податоци за пакување и отпад од пакува-

ње се воспоставува и води врз основа на податоците и 
извештаите добиени согласно член 27 и 28 од Законот 
за управување со пакување и отпад од пакување. 

Освен податоците од став 1 од овој член како до-
полнителни податоци за пакувањата и за отпадот од 
пакувања кои можат да се водат,  доколку се располага 
со нив се: 

(a) податоци за производството, увозот и за извозот 
на празните пакувања; 

(б) податоци за пакувањата што можат повторно да 
се употребат; 

(в) посебните поделементи на пакувањата, како што 
се композитните пакувања; 

(г) нивоата на концентрација на тешки метали при-
сутни во пакувањата во смисла на членот 11 од Зако-
нот за управување со пакување и отпад од пакување и 
присуството на штетни и други опасни супстанции и 
материјали во смисла на член 10 став 3 од Законот за 
управување со пакување и отпад од пакување и 

 (д) отпадот од пакувања за кој се смета дека е опа-
сен поради контаминацијата со состојки на производот 
согласно прописте за отпад и опасен отпад. 
 

Член 3 
Податоците собрани врз основа на член 2 од овој 

правилник секоја календарска година за предходната 
година се обработуваат и валидизираат во Информати-
вен систем за пакување и отпад од пакување. 

Составен дел на Информативниот систем за пакува-
ње и отпад од пакување се и описите за начините на со-
бирање на податоците и користените процени за фор-
мирање на базата на податоци и Информативниот си-
стем за пакување и отпад од пакување. 

Податоците  од член 2 од  овој правилник се објаву-
ваат и на WEB – страна на Министерството за живот-
ната средина и просторно планирање. 

Формата и поблиската содржината на базата на по-
датоци и информативниот систем за пакување и отпад 
од пакување е дадена во Прилог кој  е  составен дел на  
овој правилник. 

 
Член 4 

Податоците од член 2 од овој правилник се доста-
вуваат електронски до Европската Комисијата. 

 
Член 5 

Одредбите од член 4 од овој правилник ќе отпочнат 
да се применуваат со денот на пристапување на Репуб-
лика Македонија во Европската Унија. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 го-
дина. 

 
     Бр. 07-4739/5                Министер за животна средина                           
4 август 2010 година             и просторно планирање,  
           Скопје                          д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
2207. 

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/ 2007), директорот на Управата за ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД АКВАКУЛТУРА СО 
ПОТЕКЛО ОД ИНДИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение се наредува задолжително лабораториско испитување на производи од аквакултура (пратки) 

со потекло од Индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.  
 

Член 2 
(1) При увоз, пратките од член 1 на ова решение треба да се пропратени со резултат од лабораториско испи-

тување, спроведено на местото на потекло, a со цел да се потврди дека тие не претставуваат опасност по здрав-
јето на луѓето.  

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член се врши на службена мостра, заради утврдување 
присуство на фармаколошко-активни супстанци, а особено хлорамфеникол, тетрациклин, окистетрациклин, 
хлортетрациклин и метаболити на нитрофурани.  

(3) Службените мостри од став (2) на овој член, треба да се испитани со примена на аналитички методи сог-
ласно прописите од областа на ветеринарното здравство за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени 
супстанци. 

(4) Доколку пратките од член 1 на ова решение, не се пропратени со резултат од лабораториско испитување 
спроведено на местото на потекло, официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен 
премин на влез во Република Македонија зема службени мостри за лабораториско испитување заради утврдува-
ње присуство на фармаколошко-активните супстанци од став (2) на овој член.  

 
Член 3 

(1) Официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез во Република 
Македонија зема службени мостри од најмалку 20% од пратките од член 1 од ова решение.   

(2) Службените мостри од став (1) на овој член се доставуваат за лабораториско испитување заради утврду-
вање присуство на фармаколошко-активните супстанци од член 2 став (2) на ова решение.  

(3) Пратките од член 1 на ова решение од кои се земени службени мостри согласно член 2 став (4) на ова ре-
шение и став (1) од овој член, се задржуваат под службен надзор на Управата за ветеринарство се до добивање 
на резултатите од лабораториските испитувања.  

(4) Пратките со производи од член 1 на ова решение може да се пуштат во промет доколку врз основа на ре-
зултатите од лабораториските испитувања се утврди дека се во согласност со прописите од областа на ветери-
нарното здравство за гранични вредности на фармаколошко-активни супстанци.  

 
Член 4 

Трошоците кои произлегуваат од примена на одредбите од ова решение се на товар на испраќачот, примачот 
или нивен претставник согласно Законот за ветеринарно здравство. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 11-2729/3 

12 август 2010 година                                            Директор, 
     Скопје                                              Дејан Рунтевски, с.р. 
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2208. 
Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 113/ 2007), директорот на Управата за ветеринарство донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА РАКОВИ СО ПОТЕКЛО ОД БАНГЛА-

ДЕШ КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение се наредува задолжително лабораториско испитување на пратки со ракови (производи) со 

потекло од Бангладеш кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во Република Македонија.  
 

Член 2 
(1) При увоз, пратките со производи од член 1 на ова решение треба да се пропратени со резултат од лабо-

раториско испитување спроведено на местото на потекло, a со цел да се потврди дека тие не претставуваат 
опасност по здравјето на луѓето.  

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член се врши на службена мостра, заради утврдување 
присуство на резидуи од фармаколошко-активни супстанци, а особено хлорамфеникол, тетрациклин, окисте-
трациклин, хлортетрациклин, метаболити на нитрофурани, малахит зелено, кристал виолетово и нивни соод-
ветни леуко-метаболити.  

(3) Доколку пратките со производи од член 1 на ова решение, не се пропратени со резултат од лаборатори-
ско испитување спроведено на местото на потекло, официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско ме-
сто на граничен премин на влез во Република Македонија врши нивна проверка, преглед и земање службени 
мостри за лабораториско испитување на резидуите од фармаколошко-активни супстанци од став (2) на овој 
член. 

 
Член 3 

(1) Официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез во Република 
Македонија зема службени мостри од најмалку 20% од пратките со производи од член 1 од ова решение.  

(2) Службените мостри од став (1) на овој член се доставуваат за лабораториско испитување на резидуите 
од фармаколошко-активни супстанци од член 2 став (2) на ова решение.  

(3) Пратките со производи од член 1 на ова решение од кои се земени службените мостри согласно член 2 
став (3) на ова решение и став (1) од овој член се задржуваат под службен надзор на Управата за ветеринарс-
тво, се до добивање на резултатите од лабораториските испитувања.  

(4) Пратките со производи од член 1 на ова решение може да се пуштат во промет доколку врз основа на 
резултатите од лабораториските испитувања се утврди дека се во согласност со прописите од областа на вете-
ринарното здравство за гранични вредности на фармаколошко-активни супстанци.  

 
Член 4 

Трошоците кои произлегуваат од примена на одредбите од ова решение се на товар на испраќачот, прима-
чот или нивен претставник согласно Законот за ветеринарно здравство. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 11-2730/3 

12 август 2010 година                                            Директор, 
     Скопје                                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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