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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
66.
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 9 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ
ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И РЕПУБЛИКА МАЛТА
Член 1
Република Македонија воспоставува дипломатски
односи со Република Малта на ниво на Амбасадори со
нерезидентен статус.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКИТЕ НА ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА УЕФА, ПОВРЗАНИТЕ ЛИЦА НА УЕФА И ФУДБАЛСКИТЕ
КЛУБОВИ ЗА ЦЕЛИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
УЕФА СУПЕР КУП 2017 И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКИТЕ НА ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ ИЗВРШЕНИ
ОД СТРАНА НА УЕФА, ПОВРЗАНИТЕ ЛИЦА НА
УЕФА И ФУДБАЛСКИТЕ КЛУБОВИ ЗА ЦЕЛИ
НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЕФА СУПЕР КУП 2017
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и
фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА
Супер Куп 2017 и формата и содржината на потврдата
за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на
УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
Член 2
Барањето за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од
страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер
Куп 2017, се поднесува на образец Б–ДДВ/УСК на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 6/1

Претседател на Владата

18 јануари 2017 година

на Република Македонија,

Скопје

Емил Димитриев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
67.
Врз основа на член 5 став (8) од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во
врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.190/16) министерот за финансии донесе

Член 3
Потврдата за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од
страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер
Куп 2017, се поднесува на образец П–ДДВ/УСК на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на потврдата од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-302/1
16 јануари 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 8

23 јануари 2017

23 јануари 2017

Бр. 8 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 8

23 јануари 2017

23 јануари 2017

Бр. 8 - Стр. 7

68.
Врз основа на член 6 став (8) од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со
одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/16) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ
ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, АКЦИЗА И НАДОМЕСТОЦИ ПРИ УВОЗ НА
СТОКА/ДОБРА, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ПРИВРЕМЕН УВОЗ СО ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА УЕФА, ПОВРЗАНИТЕ ЛИЦА НА УЕФА И ФУДБАЛСКИТЕ КЛУБОВИ И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ
ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, АКЦИЗА И НАДОМЕСТОЦИ ПРИ УВОЗ НА
СТОКА/ДОБРА, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ПРИВРЕМЕН УВОЗ СО ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА УЕФА, ПОВРЗАНИТЕ ЛИЦА НА УЕФА И ФУДБАЛСКИТЕ КЛУБОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските
клубови и формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови.
Член 2
Барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, извршени од страна на
УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови, се поднесува на образец ДДВ-УЕФАСК-БO на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Потврдата за право на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и
надоместоци при увоз на стока/добра, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, извршени од
страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови, се поднесува на образец
ДДВУЕФАСК-ПO на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на потврдата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 20-303/1
16 јануари 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 8

23 јануари 2017

23 јануари 2017

Бр. 8 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 8

23 јануари 2017

23 јануари 2017

Бр. 8 - Стр. 11

69.
Врз основа на член 8 став (4) од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со
одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/16) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ
ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, АКЦИЗА И НАДОМЕСТОЦИ ПРИ УВОЗ НА
ДОБРА/СТОКИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ПРИВРЕМЕН УВОЗ СО ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ УЕФА СУПЕР КУП 2017 ФИНАНСИРАН СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОД УЕФА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на добра/стоки, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на проект УЕФА Супер Куп 2017 финансиран со парични средства од УЕФА.
Член 2
Барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз на добра/стоки, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на проект УЕФА Супер Куп 2017 финансиран со парични средства од УЕФА се поднесува на образец ДДВУЕФАСК-ФФМП-БО на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-304/1
16 јануари 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 8

23 јануари 2017

23 јануари 2017

Бр. 8 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 8

23 јануари 2017

70.
Врз основа на член 9 став (4) од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со
одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/16) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, АКЦИЗА И НАДОМЕСТОЦИ ПРИ УВОЗ,
ВКЛУЧУВАЈЌИ И ПРИВРЕМЕН УВОЗ СО ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
УЕФА СУПЕР КУП 2017
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на УЕФА Супер Куп 2017.
Член 2
Барањето за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, акциза и надоместоци при увоз, вклучувајќи и привремен увоз со делумно ослободување, за реализација на УЕФА Супер Куп
2017 се поднесува на образец ДДВ-УЕФАСК-ФФМ-БО на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-305/1
16 јануари 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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Бр. 8 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 8

23 јануари 2017
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71.

Врз основа на член 11 став (8) од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во
врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 190/16) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФАКТУРАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ, СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА
ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ
ПРИХОДИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНИ ФАКТУРИ
КОЈА ЈА ВОДИ ПРИМАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ
ЗА ЦЕЛИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ НА
ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ОД УЕФА ЗА ЦЕЛИ
НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЕФА СУПЕР КУП 2017
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината
на евиденцијата на фактури која ја води Управата за
јавни приходи, како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот
на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност
на промет на добра и услуги наменети за реализација
на проект кој е финансиран со парични средства добиени од УЕФА за цели на реализација на УЕФА Супер
Куп 2017.
Член 2
Вршителот на прометот заради остварувањето на
ослободувањето од плаќање на данок на додадена
вредност на прометот на добра и услуги наменети за
реализација на проект, го пријавува прометот на добра
и услуги до Управата за јавни приходи по електронски
пат.
Пријавувањето на прометот се врши со поднесување на “Пријава за промет на добра и услуги ослободен
од данок на додадена вредност согласно член 7 од За-

Бр. 8 - Стр. 17

конот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп
2017 во Република Македонија” (образец "ДДВ-ПЕФДО/УСК").
Пријавата од ставот 2 од овој член содржи:
1. податоци за вршителот на прометот
- даночен број за ДДВ на вршител на промет;
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за
контакт;
- телефон;
- е-пошта;
- деловна банка и
- трансакциска сметка.
2. податоци за проектот
- ЕДБ на проект;
- назив и адреса на проект;
- број на Решение за регистрација на проект и времетраење на проект и
- назив на имплементатор на проект.
3. податоци за извршениот промет
-датум на извршен промет;
-опис;
- количина;
-единечна цена;
-вкупен износ на надоместок за извршен промет
(без ДДВ);
-вкупно и
-рок на плаќање.
4. податоци за фактура која се сторнира
- сериски број и датум на издавање.
5. податоци за составувачот
- назив/име и презиме;
-ЕДБ/ЕМБГ;
- датум на пополнување;
- својство и
- потпис.
6. податоци за потписникот
- име и презиме;
- ЕМБГ;
- датум на пополнување;
- својство и
- потпис.
Формата и содржината на пријавата од ставот 2 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Врз основа на податоците од пријавата од членот 2
од овој правилник, Управата за јавни приходи генерира
“Фактура за промет ослободен од данок на додадена

Стр. 18 - Бр. 8

вредност согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржувањето на УЕФА Супер Куп 2017 во Република
Македонија” (образец “ДДВ-ФП-ДО/УСК”), по електронски пат.
Фактурата од ставот 1 на овој член ги содржи следните елементи:
- даночен број за ДДВ на вршител на промет;
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за
контакт;
- телефон;
- е-пошта;
- деловна банка;
- трансакциска сметка;
- сериски број на фактура;
- датум на издавање;
- место на издавање;
- ЕДБ на проект;
- назив и адреса на проектот;
- назив на имплементатор на проект;
- датум на извршен промет;
- опис на извршениот промет;
- количина;
- единечна цена;
- вкупен износ на надоместок за извршен промет
(без ДДВ);
- вкупно;
- рок на плаќање и
- потпис и печат.
Формата и содржината на фактурата од ставот
1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 4
Евиденцијата на фактури која ја води Управата за
јавни приходи содржи:
- единствен даночен број на вршителот на прометот;
- назив на вршителот на прометот;
- сериски број на фактурата која ја доделила Управата за јавни приходи;
- сериски број на сторнираните фактури и
- износ на надоместокот (без данок на додадена
вредност).
Член 5
Евиденцијата на примени фактури која ја води примателот на прометот се води на образец “ДДВEПФ/УСК” кој содржи:
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1. податоци за примателот на прометот–имплементатор
- скратен назив и вистинско седиште на имплементатор (примател на промет);
- телефон;
- е- пошта;
- период (од...до);
- рок за поднесување и
- исправка на ДДВ-ЕПФ/УСК.
2. податоци за проектот
- ЕДБ на проект;
- назив и адреса на проект и
- број на Решение за регистрација на проект и времетраење на проект.
3. податоци за извршениот промет
- реден број;
- ЕДБ/идентификационен број на вршителот на
промет;
- назив и адреса на вршителот на промет;
- број на фактура;
- датум на издавање на фактура;
- вкупен износ на надоместокот за извршен промет
(без ДДВ) и
- вкупно.
4. податоци за составувачот
- назив/име и презиме;
- ЕДБ /ЕМБГ;
- датум на пополнување;
- својство и
- потпис.
5. податоци за потписникот
- име и презиме;
- ЕМБГ;
- датум на пополнување;
- својство и
- потпис.
Формата и содржината на евиденцијата од ставот 1
на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-306/1
16 јануари 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

23 јануари 2017

Бр. 8 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 8
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Бр. 8 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 8

23 јануари 2017

23 јануари 2017

Бр. 8 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 8

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
72.

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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
СЛОВАЧКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Словачка:
- Братислава место/Bratislava mesto,
- Пресов/Presov и
- Трнава/Trnava.
(2) Забраната од став (1) се применува на следните
пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени.
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
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Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-186/1
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

73.

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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
ГРЦИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Аркадија/Arkadia
во Република Грција.
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
(1)
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(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
(1)
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Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-187/1
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

74.

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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ
ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД
УНГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици по потекло од Унгарија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
204/16 и 208/16), во член 1 став 1 по алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 2 и 3 кои гласат:
“ - Хајду Бихар,
- Јаз-Нагикун-Золног,“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-5260/7
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

75.

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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ
ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО
ОД ГЕРМАНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици по потекло од Германија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
205/16 и 210/16), во членот 1 во став (1) зборовите:
„сојузни покраини во Германија: Шлезвиг-Холштајн и
Мекленбург-Западна Померанија“ се заменуваат со
зборовите: “региони:
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- Лубек/Luebeck,
- Олденбург/Oldenburg,
- Остпригнитц-Рупин/Ostprignitz-ruppin,
- Нордхеим/Northeim,
- Клев/Kleve,
- Везе/(Wesel,
- Падерборн/Paderborn,
- Салзланд/Salzland),
- Науштад (Аиш) – Бад Виндсхеим/Neustadt (Aisch)Bad Windsheim,
- Шлезвиг-флензбург/Schleswig-Flensburg,
- Греифсвалд/Greifswald,
- Нордворпомерен/Nordvorpommern,
- Остворпомерен/Ostvorpommern,
- Копенбург/Cloppenburg,
- Харц/Harz,
- Пархим/Parchim,
- Нордвестмекленбург/Nordwestmecklenburg,
- Вехта/Vechta,
- Соест/Soest,
- Диефолц/Diepholz,
- Јерихуер Ланд/Jerichower Land и
- Гутеслох/Guetersloh.“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Агенција за храна
Бр. 02-5287/6
и ветеринарство
20 јануари 2017 година
Директор,
Скопје
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________
76.
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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ
ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД
ДАНСКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици по потекло од Данска („Службен весник на Република Македонија“ бр. 208/16), во
член 1 ставот 1 се менува и гласи:
„Со ова решение се забранува увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита
од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од следните региони во Данска:
- Хелсингер/Helsingor,
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- Копенхаген /Kobenhavn,
- Вордингборг/Vordingborg,
- Роскилде/Roskilde,
- Сендерборг /Sonderborg,
- Фаборг-Мидтфун/Faaborg-midtfyn,
- Факсе /Faxe,
- Стевнс /Stevns,
- Кеје /Koge,
- Рудерсдал /Rudersdal,
- Нордијус /Norddjurs,
- Фуресо/Fureso,
- Маригер Фјорд /Mariager fjord,
- Свендборг /Svendborg,
- Фредериција/Fredericia,
- Фредериксхавн /Frederikshavn,
- Соре /Soro,
- Холбек/Holbaek,
- Ниборг/Nyborg,
- Скандерборг /Skanderborg и
- Борнхолм/Bornholm.”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-5349/6
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

77.
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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ
ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД
ПОЛСКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици по потекло од Полска („Службен весник на Република Македонија“ бр. 205/16) во
членот 1 во ставот 1 зборовите: „Западнопомерански
регион во Полска.“ се заменуваат со зборовите: „следните региони во Полска:
- Горзовски/Gorzowski,
- Прземиски/Przemyski,
- Дабровски/Dabrowski,
- Крошно/Krosno,
- Казимиерски/Kazimierski,
- Кедзиерзинско-Козиелски/Kedzierzynsko-kozielski,
- Мисленички/Myslenicki,
- Миедзирзецки /Miedzyrzecki,
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- Пинцзовски/Pinczowski,
- Намисловски/Namyslowski,
- Клодзки/Klodzki,
- Прозовицки/Proszowicki и
- Миечовски/Miechowski.“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-5480/4
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

79.
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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

78.
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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ
ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО
ОД БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици по потекло од Бугарија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
222/16), во членот 1 ставот 1 се менува и гласи:
„Со ова решение се забранува увоз и транзит
на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита
од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија кои потекнуваат од следните региони во Бугарија:
- Пловдив,
- Стара Загора,
- Хасково,
- Јамбол,
- Бургас,
- Монатана,
- Карџали,
- Софија,
- Враца и
- Видин.“
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-5734/4
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Јужнобачки во Република Србија.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
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Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-5836/3
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

80.
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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Велика
Британија:
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
(1)

- Линколншир/Lincolnshire County,
- Кармартеншир/Carmarthenshire и
- Северен Јоркшир со исклучок на селби/North
Yorkshire County Excluding Selby.
(2) Забраната од став (1) се применува на следните
пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени.
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско по-
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текло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02 – 5837/3
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

81.
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.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРАНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Франција:
- Тарн/Tarn,
- От пиерене/Hautes pyrenees,
- Жерс/Gers,
- Ло е гарон/Lot et garonne,
- Аверон/Aveyron,
- Ду-севрес/Deux-sevres,
- Пиерене атлантик/Pyrenees atlantique и
- Ланд/Landes.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот
сертификат или други документи што ја придружуваат пратката
со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со
Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29
ноември 2007 година за здравствените барања на животните и
јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарноздравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо
и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе
од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК,
CELEX бр. 32007D0777.
()

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч
само доколку месото од овие видови било подложено на
еден од специфичните третмани B, C или D дадени во
Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*).
()

Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот
сертификат или други документи што ја придружуваат пратката
со живи животни, аквакултура и производи од животинско
потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни,
аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со
Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29
ноември 2007 година за здравствените барања на животните и
јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарноздравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо
и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе
од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК,
CELEX бр. 32007D0777.
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Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02 – 5838/3
20 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
82.
Комисијата за прием, упис и бришење од Имениците и издавањеи одземање на лиценца на Адвокатската
комора на Република Македонија, врз основа на член
23 став 2 точка 5 од Законот за адвокатура и член 70
став 1 алинеја 3 и став 3 алинеја 5 и член 73 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија,
на ден 18.11.2016 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
СЕ ОДЗЕМА лиценца број 1489 со престанување на
правото за вршење на адвокатска дејност за време од
една година сметано од 20.10.2016 година, на НИКОЛА НИКОЛОВ, адвокат од Штип, со седиште на адвокатска канцеларија на ул. „Ѓорче Петров“ бр.4/2.
Образложение
Со Пресуда на Основен суд Штип К-590/15 од
20.9.2016 година, на Никола Николов, адвокат од Штип,
му е изречена забрана за вршење на професија, дејност
или должност – АДВОКАТ, во траење од една година
сметано од денот на правосилноста на пресудата.
Основиот суд Штип со допис од 7.11.2016 година,
до Адвокатската комора на Република Македонија достави правосилна пресуда К-590/15 од 20.9.2016 година,
со која на Никола Николов, адвокат од Штип, му е изречена ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОФЕСИЈА,
ДЕЈНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ – АДВОКАТ, во траење
од една година сметано од денот на правосилноста на
пресудата.
Комисијата за прием, упис и бришење од Имениците и издавање и одземање на лиценца на Адвокатската
комора на Република Македонија, утврди дека пресудата К-590/15 е правосилна сметано од 20.10.2016 година.

Постапувајќи по предметот, а имајќи во предвид
дека се исполнети условите предвидени со Законот за
адвокатура и Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, Комисијата за прием, упис и бришење од Имениците и издавање и одземање на лиценца
на Адвокатската комора на Република Македонија донесе Решение како во диспозитивот.
Адвокатска комора на Република Македонија
Комисија за прием, упис и бришење од
Имениците и издавање и одземање на лиценца
Претседател,
адвокат Никола Додевски, с.р.
Член
Бр. 02-1347/1
адвокат Боро Тасевски, с.р.
18 ноември 2016 година
Член
Скопје
адвокат Бесим Реџепи, с.р.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:
Против ова Решение дозволена е жалба до Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ во рок од 15
дена од приемот на Решението

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
83.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13,
43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 23.1.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 29,541
до 31,279

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 28,127

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 27,476

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 22,884

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 66,00
до 68,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 52,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 41,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 28,525

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 21,721
до 22,102

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,335

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.1.2017 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
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