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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
916.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп градежно земјиште и за склучување на
договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија,
по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул.„11-ти Октомври’’ бр.9, за градежно земјиште кое претставува дел од КП бр.14229/1 КО Куманово во површина од 70 м2, евидентирана во
Имотен лист бр.1 за КО Куманово, согласно Детален урбанистички план бр.21-1980/2 од 21.3.2018 година за
дел од У.Е. „Панче Пешев’’ дел од У.Б. 42 донесен со Одлука на Советот на општина Куманово бр.07-5100/11
од 27.8.2014 година за изградба на објект од јавен интерес со намена Е2-комунална супраструктура –трафостаница.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8341/1-19
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
917.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 1 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,
106/16, 120/16, 21/18, 21/18 и 64/18), министерот за
внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на полициските работи (,,Службен весник на Република Македонија” бр.149/07, 110/11, 117/14, 14/17, 49/17 и 203/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија
бр. 275/19), членот 165 се менува и гласи:
„Член 165
Во случај на сообраќајна незгода во која има загинати или повредени лица или е предизвикана поголема
материјална штета, а возачот на моторното возило или
друго превозно средство избегал од местото на сообраќајната незгода, полицискиот службеник може да примени уреди за присилно запирање на возилото, ако тоа
не е можно да се стори на друг начин.
Уред за присилно запирање на возила е средство
кое на безбеден начин овозможува контролирано запирање на возилото без да ја загрози безбедноста на возачот и патниците во истото.
Уред за присилно запирање на возила од страна на
полициски службеник може да се употреби доколку возачот на возилото кон кое ќе биде употребен уредот за
присилно запирање на возилото претходно бил предупреден од страна на полициски службеници за запирање
на возилото со знак „СТОП“ даден со полициска палка
или со давање на светлосни и звучни сигнали од брендирано полициско возило, при што истиот со своето
дејство покажал намера за игнорирање на даденото
предупредување.
При употреба на уред за присилно запирање на возила се внимава да не се загрози животот и личната сигурност и безбедноста на другите учесници во сообраќајот.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-22665/1
Министер
20 февруари 2020 година
за внатрешни работи,
Скопје
Наќе Чулев, с.р.
__________
918.
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ “
бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички
пропис и (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 12/93, 31/93, 66/07, 86/08 и 148/15), Министерството за внатрешни работи објавува

Бр. 52 - Стр. 3

ЛИСТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО
МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ
Во Листата на експлозивните материи што можат
да се пуштаат во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/98, 19/01, 46/04, 106/06, 208/15 и
104/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/19, 120/19 и 231/19), во Дел I. ,,СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ“ во точката 65 точката на
крајот од реченицата се заменува со точка запирка и се
додаваат три нови точки 66, 67 и 68, кои гласат:
„66. Патрониран стопански експлозив од типот:
TOVEX SE и TOVEX T, производство на компанијата
Сосиете Суис дес Експлозивс СА (Societe Suisse des
Explosifs SA) од Бриг (Brig), Швајцарија;
67. Патрониран стопански експлозив од типот:
EURODYN 2000, производство на компанијата ЕУРОДИН
CПРЕНГМИТЕЛ
ГмбХ
(EURODYN
SPRENGMITTEL GmbH), од Бурбах-Вургендорф
(Burbach-Wurgendorf), Германија;
68. Емулзивен стопански експлозив од типот
EMULGA, производство на компанијата Сосиете Суис
дес Експлозивс СА (Societe Suisse des Explosifs SA) од
Бриг (Brig), Швајцарија.“.
Во Дел II. „СРЕДСТВА ЗА ИНИЦИРАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВИ“ во точката 34 точката на крајот од реченицата се заменува со точка запирка и се додаваат две
нови точки 35 и 36, кои гласат:
„35. Електрични детонатори од типовите: RIODET
IZ, RIODET IM и RIODET ID, производство на компанијата МАКСАМ УЕБ, ДОО (MAXAM UEB, S.L.) од
Галдакано (Galdacano), Шпанија;
36. Неелектрични детонатори од типовите:
DETINEL MS, DETINEL LP, DETINEL Dual и
DETINEL K, производство на компанијата МАКСАМ
УЕБ, ДОО (MAXAM UEB, S.L.) од Галдакано
(Galdacano), Шпанија.“.
Во Дел III. „ФИТИЛИ“ во точката 16 точката на
крајот од реченицата се заменува со точка запирка и се
додава нова точка 17, која гласи:
„17. Детонаторски фитили од типот: DETONEX 5,
DETONEX 12, DETONEX 20, DETONEX 24,
DETONEX 40, DETONEX 60, DETONEX 80,
DETONEX 100 и DETONEX 150, производство на Сосиете Суис дес Експлозивс СА (Societe Suisse des
Explosifs SA), од Бриг, Швајцарија.“.
Во Дел IV. „ПОЈАЧУВАЧИ (БУСТЕРИ)“, во точката 7 точката на крајот од реченицата се заменува со
точка запирка и се додава нова точка 8, која гласи:
„8. Појачувач – Бустер од типот: BOOSTER DX 80,
производство на компанијата Сосиете Суис дес Експлозивс СА (Societe Suisse des Explosifs SA) од Бриг
(Brig), Швајцарија.“.
Бр. 13.1.1-22599/1
20 февруари 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
919.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Игор Изотов од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо
советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-1
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Igor Izotov nga Shkupi i përmbush kushtet e
hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me
paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në
organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës
së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-1
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

920.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013

43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ”
бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Зоран Димитровски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата
обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-3
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe
nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve
të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me
letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Zoran Dimitrovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-3
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

921.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
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РЕШЕНИЕ
1. Лицето Владимир Божиновски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука
за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-4
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Vladimir Bozhinovski nga Shkupi i
përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të
këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për
këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave
me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-4
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

922.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Јован Радановиќ од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-5
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Jovan Radanovik nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-5
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

923.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Васко Богдановски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-6
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Vasko Bogdanovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-6
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

924.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013
43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018)
и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите
за обука и полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” бр.
192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана
на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Стојан Димитровски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата
обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-7
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe
nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve
të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me
letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM
1. Personi Stojan Dimitrovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-7
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

925.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Дејан Арсов од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо
советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-8
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Dejan Arsov nga Shkupi i përmbush kushtet
e hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me
paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në
organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës
së Maqedonisë së Veriut.
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2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-8
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

926.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Билјана Станковска-Арсова од Скопје ги
исполнува условите за полагање на стручен испит за
инвестиционо советување со пријавување на 8-мата
обука за инвестиционо советување во организација на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-9
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provimin profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Biljana Stankovska-Arsova nga Shkupi i
përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të
këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për
këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave
me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-9
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

927.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Бобан Стојаноски од Македонски Брод ги
исполнува условите за полагање на стручен испит за
инвестиционо советување со пријавување на 8-мата
обука за инвестиционо советување во организација на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-10
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Boban Stojanoski nga Makedonski Brod i
përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të
këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për
këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave
me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-10
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

928.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013
43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018)
и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите
за обука и полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” бр.
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192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана
на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Младен Мисовски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење
со хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука
за работење со хартии од вредност во организација на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-11
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe
nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve
të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me
letra me vlerë (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Mlladen Misovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-11
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

929.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Дејан Граорковски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за

инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-12
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Dejan Graorkovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-12
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

930.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Фанче Костенчева-Пандиловска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит
за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата
обука за инвестиционо советување во организација на
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-13
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Fançe Kostençeva-Pandillovska nga Shkupi i
përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të
këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për
këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave
me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-13
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

931.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Катерина Михајлоска од Гостивар ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука
за инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-14
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM
1. Personi Katerina Mihajlloska nga Gostivari i
përmbush kushtet e hyrjes në provimin profesional të
këshillimit investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për
këshillim investiv në organizim të Komisionit të Letrave
me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-14
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

932.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РСМ”
бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Бојан Московски од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за
работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-15
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe
nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve
të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me
letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Bojan Moskovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
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2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-15
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

933.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ”
бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Никола Поповски од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за
работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-16
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe
nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve
të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me
letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Nikolla Popovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-16
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

934.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ“
бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Анета Поповска од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за
работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-17
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional të punës me letra me vlerë
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Aneta Popovska nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-17
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

935.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
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весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Војдан Јорданов од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-18
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Vojdan Jordanov nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letra me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Numër PA1 09-18
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

936.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување („Службен
весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Александра Митев од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за

инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-19
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provimin profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Aleksandra Mitev nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-19
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

937.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Гордана Богеска од Гостивар ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-20
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

Стр. 12 - Бр. 52

26 февруари 2020

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Gordana Bogeska nga Gostivari i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-20
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

938.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Јован Дојчиновски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за
инвестиционо советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-21
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli

AKTVENDIM
1. Personi Jovan Dojçinovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-21
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

939.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување (“Службен
весник на РСМ” бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Петар Нечоски од Охрид ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-22
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi
2 dhe nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë (“Gazeta
Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të
Rregullores së mënyrës dhe kushteve të trajnimit dhe
hyrjes në provim profesional për këshillim investiv
(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019), Komisioni i
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në
seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Petar Neçoski nga Ohri i përmbush kushtet e
hyrjes në provimin profesional të këshillimit investiv me
paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim investiv në
organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të Republikës
së Maqedonisë së Veriut.

26 февруари 2020
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2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-22
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

940.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013
43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018)
и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите
за обука и полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност (“Службен весник на РСМ“ бр.
192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана
на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Михаил Михајловски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност со пријавување на 18-тата
обука за работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-23
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe
nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve
të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me
letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Mihaill Mihajllovski nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-23
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti

941.
Врз основа на член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и
условите за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност (“Службен весник на РСМ”
бр. 192/2019), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 14.2.2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Слаѓана Атовска од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работење со
хартии од вредност со пријавување на 18-тата обука за
работење со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 09-24
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7 të Ligjit për Letra
me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018) dhe
nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe kushteve
të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional të punës me
letra me vlerë (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë
së Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Sllagjana Atovska nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të punës me letra
me vlerë me paraqitjen në trajnimin e 18-të të punës me
letra me vlerë në organizim të Komisionit të Letrave me
Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër PA1 09-24
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti
__________

942.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
стручен испит за инвестиционо советување („Службен
весник на РСМ“ бр. 192/2019), Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија на својата
седница одржана на 14.2.2020 година донесе

Стр. 14 - Бр. 52
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РЕШЕНИЕ
1. Лицето Симона Станоевска од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 8-мата обука за инвестиционо
советување во организација на Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
УП1 09-32
14 февруари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 112-d paragrafi 7, nenit 150 paragrafi 2 dhe
nenit 150 b të Ligjit për Letra me Vlerë („Gazeta Zyrtare e RMsë“ nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013,
188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe
83/2018) dhe nenit 3 paragrafi 4 të Rregullores së mënyrës dhe
kushteve të trajnimit dhe hyrjes në provim profesional për
këshillim investiv („Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr. 192/2019),
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së
Veriut në seancën e mbajtur më 14.2.2020, solli
AKTVENDIM
1. Personi Simona Stanoevska nga Shkupi i përmbush
kushtet e hyrjes në provimin profesional të këshillimit
investiv me paraqitjen në trajnimin e 8-të për këshillim
investiv në organizim të Komisionit të Letrave me Vlerë të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.
2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut“.
Numër 1 09-32
14.2.2020
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr.sc. Nora Aliti,

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
943.
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 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
Г О ДИ Ш НА Н А РЕ ДБ А
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО
ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ
ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ВО 2020 ГОДИНА
Член 1
Општа одредба
Со оваа наредба се определуваат ветеринарните
мерки и контроли за заштита на јавното здравство од
контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло кои треба
да се извршат во 2020 година.

Член 2
План за мониторинг на присуство на резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, производи
и суровини од животинско потекло
(1) Мониторингот над одгледувањето на животните
и примарното производство на храна од животинско
потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи од ветеринарно-медицински препарати, недозволени супстанции и контаминенти во живи животни,
храната за животни и храна од животинско потекло, за
заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско
потекло.
(2) Мониторингот се спроведува во објекти за одгледување на животни (фарми) и објекти за преработка
на производи од животинско потекло.
(3) Мониторингот на резидуи, недозволени супстанции и контаминенти се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во
живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај
на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции(*1) и согласно Годишниот план за мониторинг на резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, производи и суровини од
животинско потекло за 2020 година, изготвен од страна
на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член
71 став (2) од Законот за безбедност на храната.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања од
став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2020 година.
(5) Освен мониторингот на резидуи, недозволени
супстанции и контаминенти од став (3) на овој член,
операторите со храна треба да обезбедат и контрола на
резидуи врз основа на сопствен план, по спроведена
сопствена анализа на ризик специфичен за одреден
вид/категорија на објект, потеклото на суровината и
производниот процес.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (5) на овој член
се на терет на операторите со храна.
Член 3
Мониторинг на афлатоксин во млеко
(1) Операторите со храна во објекти за преработка
на млеко треба да спроведуваат постапки со кои ќе се
обезбеди исполнување на барањата за максималните
нивоа на микотоксини од Прилог, Дел 2, точка 2.1.13
(афлатоксин М1) од Правилникот за општите барања за
безбедност на храната во однос на максималните нивоа
на одделни контаминенти(*2), со лабораториско испитување при прием на сурово млеко, во објектите за
преработка на млеко.
(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој
член треба да се врши со метод на репрезентативна
мостра, најмалку еднаш месечно.
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(3) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториското испитување од став (2) на овој член
се на терет на операторите со храна.
Член 4
Мониторинг на исполнувањето на критериумите за
микробиолошка исправност на храната од животинско
потекло
(1) Заради утврдување на усогласеноста со микробиолошките критериуми дадени во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*3) операторите со храна од
животинско потекло треба да воспостават соодветни
планови за земање на мостри за испитувања на определените микробиолошки криериуми и имплементирање
на корективни активности.
(2) Планот за земање на мостри за лабораториски
испитувања за одреден вид/категорија на објект треба
да содржи број на мостри и временски интервал на кој
се земаат истите, по одредени категории на производи.
Планот за земање на мостри се изготвува според фрекфенцијата дадена во Прилог 1 кој е составен дел на
оваа наредба, како минимална фрекфенција на земање
на мостри.
(3) Кога резултатите од извршените испитувања се
незадоволителни, операторите со храна треба да преземат корективни мерки согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките
критериуми за храната(*3) и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите пропишани во сопствените оперативни процедури, како и известување на Агенцијата за храна и ветеринарство.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (2) на овој член
се на терет на операторите со храна.
(5) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот
спроведени од страна на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната
основа на фрекфенцијата дадена во Прилог 1 на оваа
наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториското испитување од
став (5) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2020 година.
Член 5
Мониторинг на присуство на Listeria monocytogenes
(1) Операторите со храна од животинско потекло,
покрај обврските од член 4 на оваа наредба, дополнително треба да земаат и мостри за лабораториско испитување на готов производ, како и да земаат брисеви од
просториите за преработка и од опремата за лаборато-
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риско испитување, со цел исполнување на посебните
барања за безбедност на храната за Listeria
monocytogenes, по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои
се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*3).
(2) Фрекфенцијата за земање мостри за Listeria
monocytogenes од став (1) на овој член, ја одредува
операторот со храна во зависност од обемот на работа
согласно Прилог 1 на оваа наредба, но доколку фрекфенцијата за земање мостри е со период поголем од
еден месец, потребно е да се земаат мостри најмалку
еднаш месечно.
(3) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (1) на овој член
се на терет на операторите со храна.
(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми за Listeria monocytogenes спроведени од страна
на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*3) врз основа на фрекфенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.
(5) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториското испитување од
став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2020 година.
Член 6
Мониторинг на критериумите за сурово млеко кај
молзните грла чие млеко се користи за исхрана на
луѓето
(1) Примарните производители на млеко кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето или операторите со храна кои вршат собирање и преработка на
млеко во име на примарните производители, треба да
вршат испитување на суровото млеко во согласност со
критериумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку еднаш, односно два пати месечно согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и
постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи(*4).
(2) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (1) на овој член
се на терет на операторите со храна.
(3) Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно
Годишниот план за спроведување на службени контроли, спроведува контроли во одгледувалишта за производство на млеко, при што од производителите на
млеко се земаат мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сурово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење
на службените контроли на млекото и млечните производи (*4) во однос на:
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- вкупниот број на микроорганизми;
- бројот на соматски клетки;
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволени
супстанции.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања од
став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно
здравство во 2020 година.
Член 7
Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози
(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши заради откривање на зоонози и предизвикувачи на зоонози, идентификување и карактеризирање на опасностите, процена на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинители на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и
обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.
(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши во сите фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на храна за животни.
(3) Мониторингот ги опфаќа зоонозите и причинителите на зоонози наведени во Прилог I, Дел А од Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг (*5).
(4) Операторите со храна треба да обезбедат контрола на зоонозите и причинителите на зоонози и земање на мостри за лабораториски испитувања, врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одредени вид/категорија на објект, потеклото на суровината
и производниот процес.
(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење
на бактериолошка анализа за контрола на зоонозите и
причинителите на зоонози од сите суровини од животинско потекло кои се користат за производство на
храна за животни, пред приготвувањето на храна за
животни, а еднаш месечно и репрезентативна мостра
од сите готови крмни смески.
(6) Операторите при спроведување на испитувања
за присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози
треба да:
- ги чуваат резултатите и резервните мостри во текот на рокот на траење на производите и
- ги доставуваат резултатите или обезбедуваат резервни мостри за Агенцијата за храна и ветеринарство
на нејзино барање.
(7) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од ставовите (4) и (5) на
овој член се на терет на операторите со храна.
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(8) Агенцијата за храна и ветеринарство собира,
анализира и објавува податоци за појава на зоонози и
предизвикувачи на зоонози и антимикробна отпорност
поврзана со нив и спроведува дополнителни тестирања
и/или доколку има потреба проверка на документацијата на операторите.
(9) Средствата за надоместување на трошоците за дополнителни тестирања од став (8) на овој член за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за
ветеринарно јавно здравство во 2020 година.
(10) Заради утврдување на сите видови салмонели
потребно е во резултатите од лабораторискиот наод да
се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.
Член 8
Мониторинг на антимикробна отпорност
(1) Мониторинг на антимикробната отпорност се
врши со цел да се обезбеди усогласеност со барањата пропишани со Законот за безбедност на храната,
за добивање на компаративни податоци за појавата
на антимикробна отпорност кај предизвикувачите на
зоонози, доколку тие претставуваат закана за јавното здравје или други предизвикувачи.
(2) За целите на мониторингот на антимикробната
отпорност се собираат изолати од секоја од следните
видови и категории на животни и категории храна:
- Salmonella spp. од кокошки несилки од фарми согласно Националниот контролен план за намалување на
салмонелозата кај кокошките несилки (Gallus gallus) во
Република Северна Македонија;
- Salmonella spp. од трупови од бројлери, од трупови од товени свињи и од трупови од говеда под една
година старост при колење во кланиците;
- C. jejuni од бројлери при колење во кланиците;
- C. Coli од бројлери и товени свињи при колење во
кланиците;
- Индикатор коменсална E. Coli од бројлери, товени
свињи и говеда под една година старост при колење во
кланиците;
- E. coli која произведува ESBL, AmpC или карбапенемази од бројлери, товени свињи и говеда под една
година старост при колење во кланиците и од примероци од свежо месо од бројлери, од свинско месо и од говедско месо, собрани од малопродажба;
- E. faecalis и E. faecium од бројлери, товени свињи
и говеда под една година старост при колење во кланиците.
- Метицилин-резистентен Staphylococcus aureus од
свињи за тов на возраст од 3 до 11 недели на одгледувалишта (фарми) или во кланици и кај свинско месо во
малопродажба.
(3) Мониторингот на антимикробна отпорност се
врши од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Програма за антимикробна отпорност
за периодот 2017 – 2021 година(*6), донесена согласно
член 73 став (2) од Законот за безбедност на храната и
Планот за мониторингот на антимикробна отпорност
даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наредба.
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(4) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања се
обезбедуваат согласно Програмата за користење на
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.
(5) Доколку во согласност со Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките
за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози
и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се
редовно предмет на мониторинг(*5), Националниот
контролен план за намалување на салмонелозата кај
кокошките несилки (Gallus gallus) во Република Северна Македонија утврден во Правилникот за начинот на
вршење на официјални контроли на Салмонела и други
одредени алиментарни интоксикации(*7) и Критериумите за хигиена на процесите утврдени во точки 2.1.3,
2.1.4 и 2.1.5 од Поглавје 2 од Прилог I на Правилникот
за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*3) биде изолиран изолат на Salmonella spp., C. coli, C. jejuni, индикатор коменсални E. coli, E. Faecalis, E. Faecium ќе се постапува
согласно Програмата за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година(*6).
Член 9
Мониторинг на квалитетот на храната од
животинско потекло
(1) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за квалитет на храната од животинско потекло, како и утврдување на согласност со декларацијата на самиот производ утврдена
од страна на операторите со храна од животинско потекло.
(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот
на производство и промет на храната вклучувајќи ја и
храната од увоз.
(3) Мониторингот се спроведува од страна на
Агенцијата за храна и ветеринарство при вршењето на
официјалните контроли на квалитетот на храната од
животинско потекло, при што треба да се земат мостри
од објектите за преработка на храната од животинско
потекло и/или од малопродажба, за лабораториско испитување на:
- млеко и производи од млеко, согласно Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните
производи и употребата на нивните називи, квалитетот
и активноста на стартер културите, сирилата и други
специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната (*8),
- месо, мелено месо и производи од месо, согласно
Правилникот за барањата во однос на квалитетот на
мелено месо, подготовки од месо и производи од месо,
- риба согласно Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на
луѓето(*25) и
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- мед, согласно Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос
на квалитетот(*9).
(4) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се спроведува според Планот за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло
даден во Прилог 3 кој е составен дел на оваа наредба.
(5) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања се
обезбедуваат согласно Програмата за користење на
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.
Член 10
Мониторинг за безбедност на храната за животни
(1) Мониторингот за безбедност на храната за животни се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност на храната за животни која се произведува или со која се хранат животните кои се користат за производство на храна за луѓе.
Мониторингот на храната за животни се врши во сите
фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни, вклучувајќи ги и одгледувачите на животни запишани во Регистарот на одгледувалишта за животни во Агенцијата за храна и ветеринарство, во фаза која е најсоодветна за одреден параметар, критериум или барање за безбедност на храната за животни, освен на примарното производство
наменето за сопствени потреби во домаќинството, како
на храна за животни од домашно производство, така и
на храна за животни од увоз.
(2) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува преку мерење, оцена и контрола
на одредени параметри, критериуми и барања за храната за животни кои се поврзани со исполнување на општите и посебните барања за безбедност на храната за
животни и следење на состојбата на безбедност на храната за животни.
(3) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува согласно Правилникот за изменување на Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни(*10), Правилникот
за општи и посебни барања за безбедност на храната за
животни(*11), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за листа на непожелни супстанции
во храната за животни и максимално дозволено ниво
како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за
пречекорување на максимално дозволеното ниво(*12) и
Листата на суровини, материјали и други производи
чие ставање во промет и употреба се забранети(*13).
(4) Мониторингот за безбедност на храната за животни сe спроведува од страна на Агенцијата за храна и
ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот даден во Програмата за мониторингот на
безбедноста на храната за животни за 2020 година.
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(5) Средствата за надоместување на трошоците за
спроведување на мониторингот на безбедноста на храната за животни од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за
ветеринарно јавно здравство во 2020 година.
(6) За утврдување на исполнувањето на барањата за
безбедност на храната за животни, операторите кои
произведуваат храна за животни треба да земаат и да
доставуваат на лабораториска анализа примероци од
сите суровини кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храната за животни, врз основа на сопствена анализа на ризик во зависност од потеклото на суровината и производниот
процес, специфичен за одреден вид/категорија на објект.
(7) Исклучок од ставот (6) од овој член е испитувањето за утврдување на присуство на Салмонела во суровините од растително потекло и во суровините од
животинско потекло и испитувањето за одредување на
количеството на Афлатоксин Б1 (пченка, пченица, јачмен, просо, соја и други житарки) кои се задолжителни
за секоја пратка влезна суровина за време на складирање. Доколку за одредена суровина е извршено испитување од страна на надлежна институција во Република Северна Македонија (Агенција за храна и ветеринарство, Државен инспекторат за земјоделство и Фитосанитарна управа), операторот со храна за животни може да ги користи резултатите од тие испитувања.
(8) Покрај обврските од ставовите (6) и (7) на овој
член, операторите кои произведуваат храна за исхрана
на животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа и примероци од сите готови крмни смеси за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и
присуство на непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.
(9) Потребните испитувања и минималниот број на
примероци од храна за животни спроведени од страна
на операторите се дадени во Планот за мониторинг на
храна за исхрана на животните од страна на операторите со храна од Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.
(10) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од ставовите (6), (7) и (8)
на овој член се на терет на операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни.
Член 11
Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат
за исхрана на домашните миленици
(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат за исхрана на домашните миленици се
врши заради утврдување на степенот на исполнување
на барањата од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.
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(2) Мониторингот на безбедност на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат за исхрана на домашните миленици се
врши во сите фази на ланецот на производство и промет, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање
на присуство на бактерии од видовите Salmonella и
Enterobacteriaceae, согласно Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и
примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните
услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во
исхрана на животните при увоз и извоз(*14) и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат
преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите
за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните
технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалици во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот(*15).
(3) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат за исхрана на домашните миленици сe
спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло даден во Прилог 5 кој е составен дел на оваа наредба.
(4) Средствата за надоместување на трошоците за
спроведување на мониторингот од став (3) на овој
член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во
2020 година.
(5) Операторите со нуспроизводи од животинско
потекло и нивните деривати кои се користат за исхрана
на домашните миленици треба редовно да земаат и
доставуваат на лабораториска анализа мостри од дериватите на нуспроизводите од животинско потекло на
начин пропишан во Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена
на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во
исхраната на животните, како и посебните услови кои
треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на
животните при увоз и извоз(*14) и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат
објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалици во однос на суровините, стандардите за преработка
и увозот(*15).
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(6) Мониторингот од став (5) на овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи
од животинско потекло, од Прилог 5 на оваа наредба.
(7) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (5) на овој член
се на терет на операторите.
Член 12
Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на
почва
(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат како органските ѓубрива и подобрувачи
на почвата се однесува на мониторинг на нуспроизводи
од животинско потекло употребени во одржување или
збогатување на хранливоста на растенијата, физичките
и хемиските карактеристики и биолошката активност
на почвата, одделно или заедно. Овде се вбројуваат
ѓубрива, содржина на дигестивен систем, компост и
резидуи од разлагање (биогас) согласно Законот за нуспроизводи од животинско потекло(*22). Мониторинготот се врши во сите фази на ланецот на производство и
промет. Истиот се спроведува на пратки при производство, преработка и дистрибуција, вклучувајќи и пратки
од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од
видовите Salmonella, Enterobacteriaceae, E. Coli или
Enterococcaceae. Ако нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва, потекнуваат
од месно-коскено брашно или од преработени животински протеини потребно е да се испитува на
Salmonella и Enterobacteriaceae, а доколку се резидуи
од разлагање (биогас) или компост се испитува на
Salmonella и E. Coli или Enterococcaceae.
(2) Мониторингот на безбедноста нуспроизводи од
животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва
сe спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно
Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско
потекло од Прилог 5 на оваа наредба.
(3) Средствата за надоместување на трошоците за
земањето мостри и лабораториските испитувања согласно став (2) од овој член се обезбедуваат согласно
Програмата за користење на средствата за ветеринарно
јавно здравство во 2020 година.
(4) Операторите со нуспроизводи од животинско
потекло треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од производите, на начин
пропишан во Правилникот за условите кои треба да ги
исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и
увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло(*16),
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Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги
исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3
материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои
може да се користат како материјал за исхрана на животните(*17), Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои
треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за
Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на
нуспроизводи од животинско потекло(*18) и Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за
вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогас и компост(*19).
(5) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати кои се
употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на
почва од став (4) од овој член се спроведува според
Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско
потекло од Прилог 5 на оваа наредба.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (4) на овој член
се на терет на операторите со нуспроизводи од животинско потекло.
Член 13
Контрола на штетници
(1) Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита
на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло,
операторите со храна за животни и операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на
производство на операторот. Контролата на штетници
треба да се спроведе од страна на операторот, односно
ангажирани правни лица кои се одобрени за вршење на
таа дејност согласно прописите од областа на здравството и ветеринарното здравство.
(2) Средствата за спроведување на активностите од
став (1) на овој член се на терет на операторите.
Член 14
Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции,
мониторинг на микробиолошки критериуми, мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати при увоз
(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на
граничен премин зема мостри од храна од животинско
потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи
од животинско потекло и нивните деривати кои се уве-
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зуваат во Република Северна Македонија, со цел вршење на мониторинг заради откривање на присуство на
резидуи и недозволени супстанции со цел заштита на
здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.
(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на
граничен премин зема мостри од храна од животинско
потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
увезуваат во Република Северна Македонија со цел
вршење на мониторинг на безбедноста и квалитет заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет.
(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на
граничен премин зема мостри од храна од животинско
потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се
увезуваат во Република Северна Македонија заради утврдување на исполнувањето на условите на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите
за безбедност на храната и критериумите за хигиената
на процесот согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми
за храната(*3), прописите за безбедност на храна за исхрана на животни и прописите за нуспроизводи од животинско потекло.
(4) Мониторингот од ставовите (1), (2) и (3) од овој
член се спроведува од страна на Агенцијата за храна и
ветеринарство.
(5) Средствата за спроведување на активностите од
ставовите (1), (2) и (3) од овој член се обезбедуваат
согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.
(6) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања за земањето мостри при
задолжителното лабораториско испитување на следните десет пратки производи од животинско потекло,
храната за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати во случај кога
пратките не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство и безбедност на храната се на товар на увозникот.
(7) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло, храна за животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, кога земањето мостри
од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени
при постоење на сомнеж, средствата за надоместување
на трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот.
(8) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2)
и (3) од овој член се врши согласно одредбите од 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

26 февруари 2020

сертификат или други документи што ја придружува
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(*20) и Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, начинот и постапката за
вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи од животинско потекло, формата
и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит(*21).
(9) Операторите кои увезуваат храна од животинско
потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати треба да
земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри
од пратките кои ги увезуваат заради утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на
микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.
(10) Операторите од став (9) на овој член земањето
на мостри за лабораториско испитување на увезените
пратки го вршат врз основа на изготвен план кој ги опфаќа сите релевантни ризици по безбедност (микробиолошки, хемиски и контаминенти) во зависност од видот и типот на храна од животинско потекло, храна за
исхрана на животните и нуспроизводи од животинско
потекло и нивните деривати, одобрен од страна на официјалниот ветеринар надлежен за контрола на објектот.
(11) Операторите од став (9) на овој член земаат задолжително мостра за испитување доколку увезуваат
за прв пат:
- нов производ од животинско потекло, храна за
животни и нуспроизвод од животинско потекло, независно од која земја е производителот;
- производ од нов производител-извозник и
- од нова земја од која досега не увезувале.
(12) Средствата за надоместување на трошоците за
лабораториските испитувања од став (9) на овој член
се на терет на операторите.
Член 15
Влегување во сила
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-152/2
20 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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