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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
669.

По извршеното срамнување со изворниот текст За-
конодавно – правната комисија утврди дека во текстот 
на Законот за студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 15/13) е направена гре-
шка поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Во членот 25 став 2 наместо зборовите: „добиваат 
до 50 бода“, треба да стојат зборовите: „добиваат 50 бо-
да“.

Бр. 10 - 955/2 Од Законодавно - правната
25 февруари 2013 година комисија на Собранието

Скопје на Република Македонија
__________

670.
По извршеното срамнување со изворниот текст Зако-

нодавно – правната комисија утврди дека во текстот на За-
конот за еднакви можности на жените и мажите („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) е напра-
вена грешка поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 

НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Во насловот на главата 5 по зборовите: „Стратегија 
за родова“, наместо „заедница“, треба да стои зборот 
„еднаквост“.

Бр. 10-1012/2 Од Законодавно - правната
25 февруари 2013 година комисија на Собранието

Скопје на Република Македонија
__________

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

671.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ 

АНДОРА
I

Г. Методија Белевски се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Принципатот Андора, со седиште во Ма-
дрид.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 134 Претседател
25 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
672.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 26.02.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУ-
КТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за изменување на Статутот на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура Македонски 
железници-Скопје бр. 213/1-2 од 11.02.2013 година, до-
несена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 11.02.2013 година.

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

Бр. 41 – 749/1 Заменик на претседателот
26 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
673.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
51/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 26.02.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА УЧЕСТВО 
НА ОБУКА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ

ДРЖАВИ

Член 1
За учество на обука за оспособување за ракувачи на 

беспилотни летала „РАВЕН“, (во натамошниот текст: 
обуката) која ќе се одржи во Хантсвил, Алабама - Сое-
динети Американски Држави во периодот од 24 февруа-
ри до 14 март 2013 година, се испраќаат осум припадни-
ци на Армијата на Република Македонија.

Член 2
Финансиските трошоци за реализацијата на обука-

та, во кои влегуваат превоз, сместување и исхрана ги 
обезбедува домаќинот како организатор на обуката. 

Член 3
По завршувањето на обуката, Министерството за од-

брана поднесува извештај пред Владата на Република 
Македонија.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 1014/1 Заменик на претседателот
26 февруари 2013 на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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674.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на  26.02. 2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “MISSION 
READINESS EXERCISE (MRE)” ВО СР ГЕРМАНИЈА 

1. За учество на вежбовната активност  “Mission 
Readiness Exercise (MRE)” (во натамошниот текст: веж-
бовната активност), која ќе се одржи во Хохенсфилд, 
СР Германија, во периодот од 01.03. до 23.03.2013 годи-
на, се испраќаат 31 припадници на Воена полиција на 
Генералштабот на Армијата на Република Македонија.  

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност, во кои влегуваат транспорт, сместува-
ње и исхрана на учесниците во вежбовната активност 
ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а 
трошоците за подготовка на контингентот за учество 
на обука и дневниците се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија.    

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 1487/1 Заменик на претседателот
26 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
675.

Врз основа на член 9-а од Законот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 84/2008 и 35/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 26.2.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за отстапување на нафтени деривати 

од задолжителните резерви на нафта и нафтени дерива-
ти на Дирекцијата  за заштита и спасување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 5/2013) во член 
1, во ставот 2 точката се заменува со запирка и се дода-
ваат зборовите: „и други природни непогоди и други 
несреќи“.

Член 2
Во член 2 точката се брише и се додаваат зборови-

те: „од приходната сметка“.
Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 1566/1 Заменик на претседателот
26 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

676.
Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за пре-

воз во патниот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 
17/11, 53/11, 6/12 и 23/13), министерот за транспорт и 
врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИ-
НИИ И ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО 
МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕ-
ВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕ-
НА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-
РАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД

Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и поблиски-

те услови за одобрување на возни редови за нови ли-
нии и за промена на одобрени линии во меѓуопштин-
скиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, 
продолжување и одземање на дозволата за одобрена ли-
нија, формата и содржината на образецот на дозволата 
и на возниот ред („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 2/11, 22/11, 
13/12 и 170/12), во член 16 ставот 7 се бришe.

Член 2
Членот 18-а се брише.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 01-2166/1 Министер 
25 февруари 2013 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

677.
Врз основа на член 121 став 9 од Законот за управу-

вање со отпадот („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 68/04, 07/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и 
123/12), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА СОБИРАЊЕ, 
ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАД 

Член 1
Со оваа методологијата се пропишуваат критериу-

мите за пресметување на цената за собирање, транспор-
тирање и отстранување на отпад (во понатамошниот 
текст: постапување со отпад). 

Член 2
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Методологијата за пресметување на цената за поста-
пување со отпад се однесува на комуналниот отпад де-
финиран во член 6 став 1 точка 5 од Законот за управу-
вање со отпад.

Член 3
Цената за постапување со отпад ги опфаќа сите ус-

луги и активности за постапување со отпад од член 1 
на овој правилник кои се однесуваат на:

1. Примарна селекција на отпад;
2. Времено складирање (во претоварни станици);
3. Собирање на отпадот;
4. Транспортирање на отпадот;
5. Превенција и избегнување од отпад;
6. Подготовка за повторна употреба и рециклирање;
7. Други операции за преработување;
8. Отстранување на отпад вклучувајќи и грижа по 

престанувањето со работа на депонијата и
9. Операции за чистење на диви депонии.

Член 4
Цената за постапување со отпад се определува во за-

висност од:
1. количините на собраниот отпад
2. видот на собраниот отпад и 
3. трошоците за извршената услуга кои се определу-

ваат согласно од: 
- бројот на физички лица на подрачјето на општини-

те, општините во градот Скопје и град Скопје;
- бројот на правни лица категоризирани според деј-

носта, количината и видот на отпадот;
- динамиката на собирање на отпадот ;
- оддалеченост на домаќинствата односно местата 

за собирање на отпадот до постројките и инсталациите 
за постапување со отпад и

- вид на садови за селективно одлагање на отпад и 
тип на специјални комунални возила.

Член 5
Цената за постапување со отпад се пресметува одво-

ено за секое домаќинство и за секое правно и физичко 
лице во согласност со постоечките услуги и достапно-
ста на инсталациите и постројките. 

Пресметувањето на цената за постапување со отпад 
треба да е детално и да ја вклучува секоја услуга и 
активност која се реализира во постапувањето со от-
пад. 

Цената за постапување со отпад се пресметува врз 
основа на целокупните трошоци во постапувањето со 
отпадот и целосен поврат на трошоците како и принци-
пот “загадувачот плаќа” во согласност со Законот за 
управување со отпад.

Член 6
Цените за услугите и активностите во постапување-

то со отпадот од член 3 од овој правилник се пресмету-
ваат врз основа на пресметка со вклучување на сите ви-
дови на трошоци (трошковен принцип).

Во случај на делење на трошоците тие ќе бидат вне-
сени пропорционално во цената за сите видови на услу-
ги во постапувањето со отпад .

Амортизацијата се пресметува во согласност со ко-
рисниот век на траење на средствата, а во согласност 
со прописите од областа на сметководството.

Член 7
Трошоците за собирање и транспортирање на отпа-

дот ги опфаќаат капиталните трошоци и оперативните 
трошоци за вршење на услугата.

 Капитални трошоци се:
1. трошоци за локација за отстранување на отпад и

2. трошоци за набавка на машини, опрема и построј-
ки (специјални комунални возила, приколки, кипери, 
градежни машини и друга опрема и садови за собирање 
на отпад).

Оперативни трошоци се трошоците за секојдневно 
работење и одржување на системот за управување со 
отпад и истите се делат на: 

1. фиксни трошоци и 
2. варијабилни трошоци.
Фиксните трошоци не зависат од количините на со-

бран отпад и ги опфаќаат следните трошоци:
1. трошоци за работна сила вклучувајќи ги нето пла-

тите, пензиите и придонесите за фондови и шеми повр-
зани со плата (осигурување, пензии и др.), како и дано-
ци за плата;

2. трошоци за изнајмување на машини, опрема и по-
стројки;

3. трошоци за лизинг;
4. трошоци за одржување на машини и постројки 

или инсталации и
5. административни трошоци (управување со персо-

налот, обука на персоналот, тренинг и раководни систе-
ми,).

Варијабилните трошоци зависат од количините на 
собраниот отпад и ги опфаќаат следните трошоци:

1. гориво за транспортните средства и за која било 
опрема која користи гориво;

2. електрична енергија за опрема што работи на еле-
ктрична енергија;

3. вода;
4. трошоци за отстранување на комунален отпад и
5. останати материјални трошоци (заштитна опре-

ма, канцелариски материјал, средства за хигиена, средс-
тва за дезинфекција и останати материјали неопходни 
за вршење на дејноста).

Во собирањето на отпадот со примарна селекција 
наменет за преработка преку собирање во заеднички си-
стеми како што се собирни места, собирни центри како 
и места за собирање кабаст отпад и градинарски отпад 
при пресметката на цената трошоците еднакво се делат 
на сите создавачи на отпад (домаќинства, правни и фи-
зички лица).

Член 8
За постапување со отпад во постројка или инстала-

ции за повторна употреба или преработка на отпадот и 
подготовка за понатамошно постапување со отпадот, 
цената за постапување со отпад се пресметува врз осно-
ва на трошоците за селектирање и приходите од про-
дажбата на преработените материјали. 

За постапување со отпад во инсталации за прерабо-
тка со создавање на енергија и инсталација за механич-
ко-биолошко третман, цената се пресметува врз основа 
на соодветноста на отпадот за преработка, оперативни-
те трошоци и приходите од продажбата на преработени-
те материјали и енергија.

Член 9
Цената за отстранување на отпад во санитарни депо-

нии се утврдува врз основа на капиталните и оператив-
ни трошоци за вршење на услугата, т.е. трошоци за ин-
вестирањето, изградбата, работата, одржувањето на де-
понија, како и трошоците за грижата за депонијата по 
затворање согласно членовите 89 , 90 и 93 од Законот 
за управување со отпад и Листата на видови на отпад. 

Во трошокот за отстранување на отпад од диви де-
понии и ѓубришта, подеднакво учествуваат сите созда-
вачи на отпад (домаќинства и правни и физички лица).

Член 10
 Како корисници на услугата на собирање на отпад 

можат да бидат домаќинства и правни и физички лица.
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Единица мерка за цената на услугата за домаќинс-
твата во кои спаѓаат индивидуалните станбени едини-
ци, колективните станбени единици и домаќинствата 
во рурални средини може да биде: ден/m2, ден/m3 и 
ден/kg. 

Во корисници на услуга како правни и физички ли-
ца се следните категории на корисници на услуги:

1. Големи правни субјекти (производствени капаци-
тети, трговски центри, фабрики, банки, хотели, осигу-
рителни компании, стоваришта и други правни субје-
кти), за кои единица мерка за цена на услугата може да 
биде ден/kg и ден/m3 .

2. Мали правни субјекти (мини маркети, колонија-
ли, канцеларии, угостителски објекти, трафики и дру-
го) категоризирани врз основа на вид и количина на соз-
даден отпад, за кои единица мерка за цена на услугата 
може да биде ден/m2.

3. Училишта, градинки, здравствени објекти и здрав-
ствени ординации од примарна заштита, пензионерски 
домови, верски објекти и друго, за кои единица мерка 
за цената на услугата може да биде ден/kg и ден/m3.

Член 11
Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 јану-
ари 2014 година.

Бр. 07 – 151/5
20 февруари 2013 година Министер,

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

678.
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), об-
јавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Основен суд Куманово
Кандидатите за избор на претседател треба да ги ис-

полнуваат условите предвидени во член 45 и член  47 
од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) 
в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 
на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подиг-
не во електронска форма на WEB страната на Судскиот 
совет на Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-500/1 Судски совет
25 февруари 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

679.
Врз основа на член 20 став 1 алинеја 13, а во врска 

со член 38 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ПОРАДИ РИЗИК ОД АФЛАТОКСИНИ

Член 1
Предмет на уредување

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за 
увоз на одредени прехранбени производи поради ризик 
од афлатоксини.

Член 2
Дефиниции

Поимите употребени во ова решение го имаат след-
ното значење:

1) „Инспекциско место на граничен премин за влез“ 
е било која точка назначена од страна на надлежниот 
орган, каде што прехранбените производи од член 3 на 
ова решение можат да се увезуваат во Република Маке-
донија.

2) „Посебни места за влез на територијата на Репуб-
лика Македонија“ се инспекциски  места за влез утврде-
ни во согласност со член 90 став (1) точка 1 од Законот 
за безбедност на храната. 

Член 3
Цели

(1) Посебните услови за увоз на прехранбени произ-
води и преработени и мешовити прехранбени произво-
ди се однесуваат на следните производи:

1) За прехранбени производи кои потекнуваат или 
доаѓаат од Бразил:

- бразилски ореви во лушпа со тарифна ознака  
0801 21 00 и

- мешавина на јатчасто овошје или сушено овошје 
со тарифна ознака 0813 50 и кои содржат Бразилски 
ореви со јатка.

2) За прехранбени производи кои потекнуваат или 
доаѓаат од Кина:

- кикирики со тарифна ознака 1202 41 00 или со та-
рифна ознака 1202 42 00;

- кикирики со тарифна ознака 2008 11 91 (во пакува-
ња за непосредна употреба, со нето содржина која над-
минува 1 кг.) или со тарифна ознака 2008 11 98 (во па-
кувања за непосредна употреба, со нето содржина која 
не надминува 1 кг.) и

- печени кикирики со тарифна ознака 2008 11 96 (во 
пакувања за непосредна употреба со нето содржина 
што не надминува 1 кг.).

3) За прехранбени производи кои потeкнуваат или 
доаѓаат од Египет:
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- кикирики со тарифна ознака  1202 41 или со тариф-
на ознака  1202 42 00;

- кикирики со тарифна ознака 2008 11 91 (во пакува-
ња за непосредна употреба со нето содржина што над-
минува 1 кг.) или со тарифна ознака  2008 11 98 (во па-
кувања за непосредна употреба со нето содржина што 
не надминува 1 кг.) и

- печени кикирики со тарифна ознака 2008 11 96 (во 
пакувања за непосредна употреба со нето содржина 
што не надминува 1 кг.).

4) За прехранбени производи кои потeкнуваат или 
доаѓаат од Иран:

- ф’стаци со тарифна ознака 0802 51 00 или со та-
рифна ознака 0802 52 00 и

- печени ф’стаци со тарифна ознака 2008 19 13 (во 
пакувања за непосредна употреба со нето содржина 
што надминува 1 кг.) и со тарифна ознака 2008 19 93 
(во пакувања за непосредна употреба со нето содржина 
што не надминува 1 кг.).

5) За прехранбени производи кои потeкнуваат или 
доаѓаат од Турција:

- суви смокви со тарифна ознака 0804 20 90;
- лешници (Corylus spp.) со или без јатка со тарифна 

ознака 0802 21 00 или со тарифна ознака 0802 22 00;
- ф’стаци со тарифна ознака 0802 51 00 или со та-

рифна ознака 0802 52 00;
- мешавина на јатчасто овошје или сушено овошје 

со тарифна ознака 0813 50 и кои содржат смокви, леш-
ници или ф’стаци;

- паста од смокви, паста од ф’стаци и паста од леш-
ници со тарифна ознака  2007 10 или со тарифна ознака  
2007 99;

- лешници и ф’стаци, приготвени или конзервира-
ни, вклучувајќи и мешавини со тарифна ознака 2008 19 
и смокви, приготвени или конзервирани со тарифна оз-
нака  2008 97;

- брашно, гриз и прав од лешници, смокви и  ф’ста-
ци со тарифна ознака  1106 30 90 и

- дробени и мелени лешници со тарифна ознака  
0802 22 00 и со тарифна ознака  2008 19.

6) За прехранбeни производи кои потекнуваат или 
доаѓаат од Соединетите Американски Држави (САД):

- бадеми со или без јатка со тарифна ознака  0802 
11 или со тарифна ознака  0802 12;

- печени бадеми со тарифна ознака код 2008 19 13 
(во пакувања за непосредна употреба со нето содржина 
што надминува 1 кг.) и со тарифна ознака 2008 19 93 
(во пакувања за непосредна употреба со нето содржина 
што не надминува 1 кг.) и

- мешавина на јатчасто овошје или сушено овошје 
со тарифна ознака  0813 50 кои содржат и бадеми.

(2) Став (1) на овој член не се применува на пратки 
прехранбени производи со бруто тежина што не надми-
нува 20 кг, или преработени или мешовити прехранбе-
ни производи кои ги содржат прехранбените произво-
ди од точките 2) до 6) на овој член во количество по-
малку од 20%.

Член 4
Посебни услови во однос на здравствен сертификат 

и резултати од земање мостри и анализа

(1) Пратките од член 3 на ова решение, при увоз во 
Република Македонија,  треба да  бидат придружени со 
резултат од лабораториски анализи од земени мостри и 

со здравствениот сертификат за увоз во Република Ма-
кедонија, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на 
ова решение.

(2) Образецот на здравствениот сертификат од став 
(1) на овој член треба да биде пополнет, потпишан и за-
верен од овластено лице на: 

1) Министерство за земјоделство, сточарство и упра-
вување  со снабдување на прехранбени производи од 
Бразил (MAPA);

2) Државна администрација при влез-излез инспек-
ција и карантин на Народна Република Кина за прехран-
бени производи од Кина;

3) Министерство за земјоделство за прехранбени 
производи од Египет;

4) Министерство за Здравство за прехранбени про-
изводи од Иран;

5) Генералниот директорат за заштита и контрола 
на Министерството за земјоделство и рурални праша-
ња од Република Турција;

6) Министерство за земјоделство на САД за пре-
хранбени производи.  

(3) Здравствениот сертификат од став (1) на овој 
член треба да биде изготвен најмалку на службениот ја-
зик на  земјата извозник и на македонски јазик со кири-
лично писмо и да важи само за увоз на прехранбени 
производи опфатени со ова решение и не треба да биде 
со важност постар од четири месеци од датумот на из-
давањето.

(4) Земањето мостри и анализи кои се наведени во 
став (1) на овој член треба да биде во согласност со 
Правилникот за начинот за земање на мостри од храна. 

Член 5
Претходно известување на пратки

Бизнис операторите со храна или нивни овластени 
претставници, пред секое пристигнување на пратка со 
прехранбени производи кои се предмет на ова реше-
ние, до државниот инспектор за храна на инспекциско 
место на граничниот премин за влез на пратката, треба 
да достават претходно известување за датумот и време-
то на пристигнување на пратката, за природата на пра-
тката, најмалку еден работен ден пред физичкото пре-
стигнување на пратката на посебното место за влез на 
територијата на Република Македонија.

Член 6
Земање мостри и надзор на пратка

(1) Земањето на мостри за лабораториско испитува-
ње од пратките со прехранбени производи и нивното 
испраќање во лабораторија се врши,  согласно одредби-
те од Правилникот за начинот за земање на мостри од 
храна.

(2) До добивање на резултатите од лабораториските 
анализи од земените мостри од став (1) на овој член, 
пратката треба да биде ускладиштена и под официјален 
надзор од страна на инспектор за храна, надлежен за об-
јектот каде пратката е ускладиштена.  
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Член 7
Официјални контроли

(1) Сите официјални контроли треба да се извршат, 
пред да се пушти пратката во слободен промет во Ре-
публика Македонија, од моментот кога пратката е при-
стигната и е физички достапна за земање на мостри на 
инспекциските места на граничен премин за влез.

(2) Пратките со прехранбените производи кои се на-
менети за увоз во Република Македонија, подлежат на 
проверка на документи од страна на државен инспе-
ктор за храна, за да се потврди дека се придружени со 
резултатите од земените мостри и нивните анализи и 
со здравствениот сертификат согласно член 4 на ова ре-
шение.

(3) Доколку пратката на прехранбени производи не 
е придружена со соодветната документација предвиде-
на во член 4 став (1) на ова решение, пратката не треба 
да влезе во Република Македонија и истата треба да се 
врати назад во земјата на потекло или да се уништи.

(4) Надлежниот орган на инспекциското место на 
граничен премин за влез го одобрува влезот на пратка-
та до крајното место на дестинација по завршување на 
проверките наведени во став (2) и (3) на овој член со за-
доволителни резултати.

(5) Здравствениот сертификат треба да ја придружу-
ва пратката до крајното место на дестинација.

(6) Државниот инспектор за храна врши проверка 
на пратката и зема мостра за анализа на афлатоксин Б1 
и вкупна контаминација со афлатоксин со фреквенција 
согласно став (7) на овој член и со одредбите на Пра-
вилникот за начинот на земање на мостри од храна.

(7) Фреквенцијата на земање на мостри за анализата 
од став (6) на овој член е дадена во Прилог 2 кој е со-
ставен дел на ова решение и се врши на:

1) 50% на пратките на прехранбени производи со 
потекло од Бразил;

2) 20% на пратките на прехранбени производи со 
потекло од Кина;

3) 20% на пратките на прехранбени производи со 
потекло од Египет;

4) 50% на пратките на прехранбени производи со 
потекло од Иран;

5) 5% на пратките за секоја категорија на лешници 
и производи добиени од лешници со потекло од Турци-
ја како што е наведено во член 3 став (1) точка 5) али-
неи 2 и 8, 20% на пратки за секоја категорија на суви 
смокви и производи добиени од смокви со потекло од 
Турција како што е наведено во член 3 став (1) точка 5) 
алинеи 1, 4, 5, 6 и 7 на ова решение, 50% на пратките за 
секоја категорија на ф’стаци и производи добиени од 
ф’стаци со потекло од Турција како што е наведено во 
член 3 став (1) точка 5 алинеи 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член 
и

6) по случаен избор на пратките на прехранбените 
производи од член 3 став (1) точка 6) на ова решение, 
кои доаѓаат од САД;

(8) Државниот инспектор за храна на инспекциско-
то место на граничен премин за влез на секои три месе-
ци (јануари, април, јули и септември) треба да доставу-

ва извештај до Агенцијата за храна и ветеринарство за 
сите наоди добиени од лабораториските анализи од 
официјалните контроли на пратките со прехранбени 
производи опфатени со ова решение. 

Член 8
Разделување на пратката

Сите пратки кои се предмет на ова решение, не тре-
ба да се разделуваат се додека сите официјални контро-
ли согласно член 7 на ова решение не бидат завршени 
од страна на државниот инспектор за храна на инспек-
циското место на граничен премин за влез.

Член 9
Дополнителни услови за увоз на пратки на 

прехранбени производи од САД

(1) Пред увозот на пратките од член 3 став (1) точка 
6) на ова решение, кои доаѓаат од САД, анализите наве-
дени во член 4 став (1) точка 6) на ова решение треба 
да бидат извршени во одобрени лаборатории за анали-
зи на афлатоксини од страна на Министерството за зем-
јоделство на САД.

(2) Здравствениот сертификат од член 4 став (1) точ-
ка 6) на ова решение кој ја придружува пратката од пре-
хранбени производи од член 3 став (1) точка 6) на ова 
решение треба да упатува на спроведен план за анализа 
на афлатоксини.

Член 10
Исклучоци од примената

(1) По исклучок од член 4 на ова решение, пратките 
од член 3 на ова решение кои се испраќаат од прекуоке-
анските земји со бродски транспорт, натоварени и сер-
тифицирани до 30 април 2013 година, може да се внесу-
ваат во Република Македонија до 31 мај 2013 година со 
пропратни документи издадени од надлежната служба 
од земјата извозник. 

(2) По исклучок на членовите 4 став (1) и 7 став (2) 
на ова решение, пратките со прехранбените производи 
кои потекнуваат или доаѓаат од САД во согласност со 
член 3 став (1) точка 6), натоварени и сертифицирани 
до 17 април 2013 година и кои не се пропратени со Сер-
тификат за спроведен план за анализа на афлатоксини, 
треба да се внесуваат во Република Македонија под ус-
лов истите да биле подложени на физички преглед, 
вклучително и земање на мостри и вршење на анализи. 

Член 11
Влегување во сила

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а Прилогот 1 на ова решение ќе отпочне 
да се применува од 1 мај 2013 година.

Бр. 16 – 144/4
18 февруари 2013 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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680.
Врз основа на член 55 став (8) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 42/10 и 136/11), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ВЕРИФИКАЦИЈА 
И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА НЕ-
САКАНИ ДЕЈСТВА НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИ-
ЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА 
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ВЕТЕРИ-
НАРНАТА ФАРМАКОЛОШКА ВНИМАТЕЛНОСТ 

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на собира-

ње, верификација и претставување на извештаите за не-
сакани дејства на ветеринарно-медицински препарати, 
како и начинот на размена на информациите за ветери-
нарната фармаколошка внимателност. 

Член 2
(1) Поимите дефинирани со Законот за ветеринар-

но-медицински препарати се применувааат и во овој 
правилник. 

(2) Поимите употребени во овој правилник го има 
следното значење:

1) „Европска Медицинска Агенција - ЕМЕА“ е прав-
но лице одговорно за усогласување на постојните науч-
ни потенцијали ставени на располагање на земјите 
членки на Европската Унија за евалуација, надзор и 
фармаколошка внимателност на медицинските препара-
ти. 

2) „Краен датум на периодичниот извештај за без-
бедноста на препаратот (Data lock point)“ е датумот кој 
е определен како краен датум за доставување на подато-
ци кои ќе бидат вклучени во тековниот периодичен из-
вештај за безбедноста на препаратот и кој се определу-
ва врз основа на датумот на првичното одобрување за 
ставање во промет во Република Македонија или во би-
ло која друга земја. 

Член 3
Носителот на одобрението за ставање во промет на 

ветеринарно-медицинскиот препарат (во понатамошни-
от текст: носителот) ги собира и доставува сите индиви-
дуални известувања за несаканите дејства од ветеринар-
но-медицински препарати до Агенцијата за храна и ве-
теринарство (во понатамошниот текст: Агенција) во 
форма на периодичен извештај за безбедноста на препа-
ратот согласно член 55 став (4) од Законот за ветеринар-
но-медицински препарати.

Член 4
Периодичниот извештај за безбедноста на препара-

тот треба да ги опфати сите податоци доставени во вре-
менскиот период од неговото последно ажурирање до 

определениот краен датум на периодичниот извештај 
за безбедноста на препаратот и треба да се достави до 
Агенцијата во рок од најмногу 60 дена од определени-
от краен датум на периодичниот извештај за безбедно-
ста на препаратот.

Член 5
(1) Периодичниот извештај за безбедноста на препа-

ратот треба да содржи:
1) воведен дел на извештајот со следните податоци:
- име, адреса, телефонски број и факс на носителот,
- име, адреса, телефонски број, факс и е-маил адре-

са на квалификуваното лице одговорно за ветеринарна 
фармаколошка внимателност,

- име на препаратот, активна супстанција и код сог-
ласно Анатомско-Терапевтско-Хемискиот Систем на 
Класификација кој се користи за  групирање на ветери-
нарно-медицинските препарати (ATC vet code),

- број на одобрението за ставање во промет и датум 
на добивање на истото,

- датум на периодичниот извештај за безбедност на 
препаратот и

- периодот кој е опфатен со периодичниот извештај 
за безбедноста на препаратот.

2) последна одобрена верзија на збирниот извештај 
за особините на препаратот со цел да се даде упатува-
ње на истата. Доколку не постои збирен извештај за 
особините на препаратот (пр. кај стари препарати кои 
не се оценувани и обновени), треба да се даде објасну-
вање и да се достави упатството за употреба,

3) во случај на собирање и претставување на изве-
штаи за несакани дејства од ветеринарно-медицински 
препарати кај животните, пополнет образец даден во 
Прилог 1 Табела 1 кој е составен дел на овој правилник 
во кој се наведени сите индивидуални известувања за 
несакани дејства кај животните кои непосредно се до-
ставуваат до носителот со следните податоци:

- референтен број на случајот даден од носителот,
- земја каде што се појавило несаканото дејство (до-

колку периодичниот извештај се однесува на повеќе од 
една земја), 

- референтен број на случајот даден од надлежниот 
орган, доколку е применливо,

- датум на третман (и)/датум на вакцинација(и),
- податоци за тоа дали препаратот се применувал 

согласно препораките во збирниот извештај за особини-
те на препаратот,

- датум на појава на несаканото дејство,
- број на третирани животни,
- видови на животни,
- возраст,
- број на животни кои покажуваат знаци,
- број на угинати животни, 
- други препарати кои се употребуваат истовреме-

но, вклучувајќи и медицирана добиточна храна (комер-
цијално име и активни супстанции),
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- клинички знаци/дијагноза, 
- забелешки и заклучоци на носителот и
- проценката на причината (согласно системот 

“AБOН“)
4) во случај на собирање и претставување на изве-

штаи за несакани дејства од ветеринарно-медицински 
препарати кај човекот, пополнет образец даден во При-
лог 1 Табела 2 од овој правилник во кој се наведени си-
те индивидуални известувања за несакани дејства кај 
човекот кои непосредно се доставуваат до носителот со 
следните податоци:

- референтен број на случајот даден од носителот,
- земјата каде што се појавило несаканото дејство 

(доколку периодичниот извештај се однесува на повеќе 
од една земја), 

- референтен број на случајот даден од надлежниот 
орган, доколку е применливо,

- име(иња) и место на живеење на лицето кое пока-
жува знаци,

- занимање на лицето од алинеа 4 на оваа точка,
- датум на изложеност, 
- датум на појава на несаканото дејство,
- вид на изложеност,
- вид на дејство/клинички знаци и
- забелешки и заклучоци на носителот.
5) наративен дел кој се заснова на анализата од но-

сителот на податоците од известувањата кои се пријаве-
ни во текот на периодот опфатен со периодичниот изве-
штај,

6) извештаи за несакани дејства од студиите за прис-
мотра по ставање во промет со преглед на сите подато-
ци од испитувањата или други релевантни податоци 
кои треба да претстават како прилог кон периодичниот 
извештај за безбедноста на препаратот,

7) инциденца на несакани дејства која се пресмету-
ва согласно два модула на пресметување кои се дадени 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник,

8) обем на продажба на препаратот изразен во број 
на продадени дози/количина за секоја од следните фор-
ми:

- вакцините изразени во број на дози, 
- течностите изразени во литри,
- прашкастите материи изразени во килограми,
- таблетите изразени во број на таблети,
- спрејовите изразени во литри или килограми,
- ременчињата против болви изразени во број на ре-

менчиња и
- масти и пасти изразени во килограми.
(2) Во периодичниот извештај, доколку постојат раз-

личните формулации (дозирачки форми и силини), по-
датоците треба одделно да се претстават. Податоците 
за безбедност на една формулација треба да се разлику-
ваат во зависност од целниот вид (доколку препаратот 
е одобрен за повеќе видови животни), видот на несака-
но дејство (сериозно, неочекувано, дејства кај човекот) 
и земјата каде што се пријавени.

Член 6
(1) Покрај податоците од член 5 на овој правилник,  

периодичниот извештај за безбедноста на препаратот 
треба да содржи дел во кој квалификуваното лице за ве-
теринарна фармаколошка внимателност наведува јасна 
критичка анализа и оцена за односот ризик/бенефит на 
препаратот кој вклучува:

1) податоци за претходно преземени мерки од Аген-
цијата или носителот во врска со несаканите дејства и

2) податоци кои претходно не се пријавени, а се 
важни за:

- евидентирана токсичност на препаратот,
- зголемена зачестеност на токсичност на препара-

тот која е позната,
- интеракции на препаратот, 
- предозирање и третман против предозирањето,
- сомнителни несакани дејства од неодобрена упо-

треба на препаратот и
- несакани дејства кај човекот од употребата на пре-

паратот.
(2) Доколку постои недостатокот од значајни пода-

тоци од ставот (1) на овој член за истото, треба да се на-
веде во периодичниот извештај за безбедноста на пре-
паратот.

(3) Оцената од квалификуваното лице од став (1) на 
овој член особено треба да покаже дали податоците за 
безбедност се во согласност со сите податоци кои се од-
несуваат во текот на употребата на препаратот и одо-
брениот збирен извештај за особините на препаратот.

Член 7
(1) Секој важен податок за препаратот кој е доста-

вен до носителот по истекот на крајниот датум на пери-
одичниот извештај за безбедноста на препаратот може 
да влијае на интерпретацијата или евалуацијата на по-
стоечкиот извештај.

(2) Влијанието на податоците од став (1) на овој 
член на целокупната евалуација на безбедноста препа-
ратот треба да се вгради во периодичниот извештај за 
особините на препаратот.

Член 8
По исклучок на членовите 4, 5, 6 и 7 од овој правил-

ник, периодичните извештаи за препаратите кои не се 
присутни во промет и за кои не се пријавени несакани 
дејства при употребата и дополнителните испитувања 
(пр. клинички испитувања, испитувања по одобрување 
за ставање во промет) треба да ги содржи следните по-
датоци:

- комерцијално име на препаратот,
- број на одобрението за ставање во промет,
- име и адреса на носителот,
- изјава од квалификувано лице за ветеринарна фар-

маколошка внимателност дека препаратот не е прису-
тен во промет каде било во светот за време на периодот 
опфатен со извештајот и бидејќи не се пријавени неса-
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кани дејства при употребата и во дополнителните испи-
тувања, односот ризик/бенефит на препаратот не се 
променил од датумот на неговото одобрување за става-
ње во промет.

Член 9
На барање на ЕМЕА, надлежните органи на земјите 

членки или други релевантни меѓународни агенции за 
медицински препарати, Агенцијата го доставува  перио-
дичниот извештај за безбедноста на препаратот во рок 
од 30 дена од датумот на доставување на барањето. 

Член 10
(1) Агенцијата ги верификува извештаите за несака-

ни дејства и периодичните извештаи за безбедноста на 
препаратот на начин утврден во членовите 11 и 12 од 
овој правилник. 

(2) Доколку носителот на одобрението за ставање 
во промет достави до Агенцијата извештај за несакано 
дејство со сите потребни податоци, Агенцијата може 
да направи евалуација на извештајот без дополнително 
објаснување. 

(3) Во случај на став (2) од овој член, Агенцијата ги 
верификува податоците од извештаите по случаен из-
бор. 

(4) Доколку извештајот е доставен од доктор по ве-
теринарна медицина, фармацевт или лице кое е одго-
ворно за здравствената заштита на животните директно 
до Агенцијата, сите податоци во извештаите треба да 
се верификуваат од Агенцијата.  

Член 11
(1) При верификација на извештаите за несакани 

дејства, Агенцијата треба да:
1) ги евидентира активните супстанции и ексципи-

енси на ветеринарно-медицинскиот препарат, 
2) утврди дали ветеринарно-медицинскиот препа-

рат е употребен согласно одобрувањето за ставање во 
промет, 

3) ја објасни првичната употреба на ветеринарно-ме-
дицинскиот препарат или негова серија и да објасни да-
ли други ветеринарно-медицински препарати се употре-
бени пред или истовремено со сомнителниот ветеринар-
но-медицински препарат,

4) ги документира сите поединости за препаратите, 
во случај на употреба на повеќе од еден ветеринарно-
медицински препарат, 

5) ги провери податоците за состојбата на животно-
то пред третманот, причината за третманот, гравидниот 
статус, податоците за реконвалесценција и сите други 
релевантни податоци кои се достапни за олеснување на 
проценката на случајот, 

6) во случај на угинување на животното, ги побара 
и разгледа податоците од постморталните извештаи, из-
вештаите од лабораторија или други испитувања, до-
колку се достапни,

7) користи различни други критериуми за да обезбе-
ди дека извештајот не е дупликат и

8) во случај на несакани дејства кај луѓето, го конта-
ктира докторот или националниот центар за токсиколо-
гија со цел да добие образложение за податоците од из-
вештајот.

(2) Проценката на причинската поврзаност на вете-
ринарно-медицинскиот препарат и пријавеното несака-
но дејство Агенцијата ја врши со помош на системот 
“АБОН“ согласно член 15 од Правилникот за формата 
и содржината на образецот, начинот на известување за 
сериозните, неочекуваните несакани и несаканите дејс-
тва од употребата на ветеринарно-медицинските препа-
рати, како и начинот на нивно следење, собирање и еви-
дентирање. 

(3) Доколку проценката од став (2) на овој член која 
ја врши Агенцијата се разликува од проценката на носи-
телот, Агенцијата го известува носителот за заклучоци-
те и причините за одлуката. 

Член 12
(1) При верификација на периодичните извештаи за 

безбедноста на препаратот, Агенцијата треба да прегле-
да и провери дали:

1) сите индивидуални извештаи за несакани дејства 
кои се првично доставени од носителот до Агенцијата 
се вклучени во периодичниот извештај за безбедноста 
на препаратот,

2) извештаите доставени до Агенцијата директно од 
докторите по ветеринарна медицина, фармацевтите 
или лица кои се одговорни за здравствената заштита на 
животните, се вклучени во периодичниот извештај за 
безбедноста на препаратот, 

3) релевантната библиографија препознатлива за 
Агенцијата е вклучена во периодичниот извештај за без-
бедноста на препаратот и

4) целокупната евалуација на односот ризик/бене-
фит на ветеринарно-медицинскиот препарат е доставе-
на од носителот.

(2) Агенцијата треба да направи евалуација на доста-
вените податоци и да верификува дека податоците оста-
нуваат во согласност со односот ризик/бенефит на пре-
паратот кој е утврден при одобрувањето за ставање во 
промет. Доколку евалуацијата на податоците наведени 
во периодичниот извештај за безбедноста на препара-
тот констатира промена во односот ризикот/бенефит, 
истото треба да се наведе во дополнувањето на ориги-
налниот извештај за оцена на препаратот. 

Член 13
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 13-419/2
Агенција за храна 
и ветеринарство

21 февруари 2013 година Директор,
Скопје Дејан Рунтевски, с.р.



26 февруари 2013 Бр. 30 - Стр. 13



 Стр. 14 - Бр. 30                                                                             26 февруари 2013



26 февруари 2013 Бр. 30 - Стр. 15



 Стр. 16 - Бр. 30                                                                             26 февруари 2013

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

