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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2720.
Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија― бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 19.9.2017 година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК
ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦАДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки
по општини за 2018 година.
Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2018
година во Раздел 15001- Министерство за труд и социјална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни установи за деца -детски градинки.
Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според
следните критериуми:
- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца – детска градинка со
вкалкулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за деца –
детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите
општини;

Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот
на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска..................................
Правилник за изменување на Правилникот за мерки за здравствена
заштита на животните во однос
на
болеста на чвореста кожа (1)............
Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на
финансиските извештаи на пензиско друштво..........................................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот
за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување,
осигурително брокерско друштво и
друштво за застапување во осигурување.................................................
Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...............................................
Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа................
Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа................
Огласен дел ......................................

Стр.

14

15

17

20

20
22
23

1-120

- број на деца во општинска јавна установа за деца
– детска градинка според фактичкиот број на деца и искористеноста на проектираниот капацитет на општинската јавна установа за деца - детска градинка;
- број на вработени во општинска јавна установа за
деца - детска градинка.
Член 4
Распределбата на блок дотации се врши според
следната формула:
БД заштита на децата = OС х Коефициент
OС = Т х Бр
• БД заштита на деца – претставува блок дотација за
дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки, по општина;
• OС – претставува основна сума по дете годишно
за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки,
по општина;
• Т – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;
• Бр – број на деца во општински јавни установи за
деца - детски градинки според фактичкиот број на деца
и искористеноста на проектираниот капацитет на општинските јавни установи за деца - детски градинки,
по општина;
• Коефициент – претставува коефициент според
бројот на вработени и искористен капацитет на општинските јавни установи за деца-детски градинки, по
општина.
Член 5
Средствата за блок дотации за општинските јавни
установи за деца - детски градинки ќе се насочуваат во
општините и општините во градот Скопје каде што е
седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-
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кедонија преку Министерството за труд и социјална
политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
Бр. 44-5091/1
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2721.
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија― бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија на седница одржана
на 19.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“
-ВЕЛЕС ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на ЈПВ „Лисиче― - Велес за
2016 година број 106/5, усвоена од Управниот одбор на
ова јавно претпријатие на седница одржана на 27.2.2017
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр. 44-2049/1
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2722.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија― бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седница одржана на
19.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ - ВЕЛЕС ЗА 2016
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на ЈПВ „Лисиче― - Велес за 2016 година број
02-106/6, усвоена од Управниот одбор на ова јавно
претпријатие на седница, одржана на 27.2.2017 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр. 44-2049/2
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
2723.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија― бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
19.9.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС CO2
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДАБЕЧКО ПОЛЕ” С.ПОЕШЕВО,
ОПШТИНА БИТОЛА
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас
CO2 на локалитетот „Дабечко Поле‖ с.Поешево, општина Битола бр.24-5692/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини
во рок од една година од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање концесија за
експлоатација на минерална суровина минерална вода
и гас CO2 на ДОО „МАКОНДО КОМПАНИ‖-Битола
на локалитетот „Дабечко Поле‖ с.Поешево, општина
Битола бр.19-2622/1 од 07.06.2006 година („Службен
весник на Републука Македонија― бр.73/06).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.
Бр. 44-4817/1
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2724.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија― бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА
,,КУЛ КИДС ГРАДИНКА“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
приватна установа за деца - детска градинка ,,КУЛ
КИДС Градинка― во Скопје, со седиште на ул. ,,Антон
Попов― бр.45, 1000 Скопје.
Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз
основа на поднесеното барање од основачот Марија
Николовска Костов, со живеалиште на ул. ,,Мишко
Михајловски― бр.12-11, Скопје.
Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега,
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни,
културно-забавни активности, мерки и активности за
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст
од девет месеци до шест години живот, односно до поаѓање во основното училиште, согласно Законот за
заштита на децата.
Член 4
Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните
стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на ул. ,,Антон Попов―
бр.45, 1000 Скопје, со површина од 175 м2.
Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 50 деца, организирани во
три згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за
заштита на децата.
Член 8
Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија― бр. 46/14).
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Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно
Законот за заштита на децата.
Член 10
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на
Република Македонија.
Член 11
Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува
основачот.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр. 44-5090/1
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2725.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија― бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11,
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ФОТОГРАФИИ ОД
БЛАГОJА ДРНКОВ” ВО ЈАВНАТА УСТАНОВА
МУЗЕJ НА ГРАД СКОПJЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Во Одлуката за прогласување на збирка на движно
културно наследство „Збирка фотографии од Благоjа
Дрнков‖ во Јавната установа Музеj на град Скопjе за
културно наследство од особено значење („Службен
весник на Република Македонија― бр. 151/11), во член
1 во ставот 1 зборовите: „Збирка на разгледници од
старо Скопjе― се заменуваат со зборовите: „Збирка фотографии од Благоjа Дрнков―.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр. 44-5364/1
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2726.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија― бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
19.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КОНОП ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и
услуги 5 ЛЕТЕРС ДОО Ресен, бр. 19-497/4 од датум
05.09.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.
Бр. 44-5693/1
Заменик на претседателот
19 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2727.
Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија― бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во
средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година.
Член 2
Бројот на стипендистите и висината на стипендиите
за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година е следниот:
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Член 3
Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр. 44-6137/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2728.
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија‖ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), а во врска со член 6, став 1, точка в) од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата
за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за
Република Македонија во рамките на спроведувањето
на помошта според Инструментот за претпристапна
помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија‖ бр. 18/08), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 26.9.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ КООРДИНАТОР НА ИПА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО
УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За стратешки координатор на ИПА компонентите
за регионален развој и развој на човечки ресурси во
системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се назначува д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата на Република Македионија, задолжен за економски прашања и координација со економските ресори.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на
децентрализирано управување со претпристапните
фондови од Европската унија за Република Македонија
бр. 19-3928/1 од 30 јули 2009 година („Службен весник
на Република Македонија― бр. 100/2009).
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија―.
Бр. 44-6122/1
26 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2729.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија― бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР БИТОЛА
1. Од должноста заменик на директорот на КПУ
Затвор Битола се разрешува Горан Николовски.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија―.
Бр. 24-6151/1
Претседател на Владата
3 август 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2730.
Врз основа на член 34 од Законот за извршување на
санкциите („Службен весник на Република Македонија― бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014,
33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА КПУ ЗАТВОР БИТОЛА
1. За вршител на должноста заменик на директорот
на КПУ Затвор Битола се именува Костантин Тодоровски.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија―.
Бр. 24-6152/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2731.
Врз основа на член 4-д од Законот за минимална
плата во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија― бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15,
129/15 и 132/17) министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА МИНИМАЛНА
ПЛАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на минимална плата од Буџетот на Република Македонија, согласно член 4-а од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија― бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и
132/17) (во натамошниот текст: Законот).
Член 2
При поднесување на Месечната пресметка за интегрирана наплата до Управата за јавни приходи согласно
Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, за периодот од септември 2017 година - август 2018 година, од страна на работодавачот се означуваат вработените лица за кои се бара обезбедување
на финансиска помош за исплата на минимална плата,
со шифра 401 во поле 3.23 од клиентскиот софтвер.
Член 3
Од страна на Управата за јавни приходи по приемот
и обработката на податоците од член 2 од овој правилник се врши контрола на исполнетоста на условите од
член 4-а и член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот,
а преку Декларацијата за прием работодавачот се известува дека ги исполнува условите од членот 4-а и
член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот или се предупредува доколку не ги исполнува условите од членот
4-а и член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и 3 од Законот.
Член 4
Од страна на Управата за јавни приходи, за лицата
за кои го известила работодавачот дека ги исполнува
условите од членот 4-а и член 4-в став (1) алинеи 1, 2 и
3 од Законот, се врши проверка на исполнетоста на условите од член 4-в став (1) алинеја 4 и став (2) од Законот.
Доколку работодавачот ги исполнува условите од
член 4-в став (1) алинеја 4 и став (2) од Законот, од
страна на Управата за јавни приход во рокот утврден
во член 4-г став (2) од Законот, до Министерството за
труд и социјална политика се доставуваат следните податоци кои се однесуваат:
а) на работодавачот:
- назив и седиште на обврзникот за пресметка и уплата;
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- единствен даночен број;
- година и месец;
- фолио број;
-деловна банка и
- трансакциска сметка;
б) на вработениот:
-ЕМБГ;
- износ на придонес за пензиско и инвалидско осигурување;
-износ на придонес за здравствено осигурување;
- износ на придонес за дополнително здравствено
осигурување;
- износ на придонес за стаж на осигурување кој се
смета со зголемено траење (бенефициран стаж);
- износ на придонес за осигурување во случај на
невработеност;
- ознака за вработениот за обезбедување финансиска помош ( шифра 401);
- нето ефективна плата и
- категорија на износ на финансиска помош за исплата на минимална плата.
Член 5
По добивањето на податоците од член 4 од овој
правилник, од страна на Министерството за труд и социјална политика се врши електронска обработка на
истите и се креира налог за исплата на финансиска помош за исплата на минимална плата на работодавачот
кој ги исполнува условите.
Член 6
Од страна на работодавачот за секоја промена на
деловната трансакциска сметка на која прима прилив
по основ на финансиска поддршка за исплата на минимална плата се доставува писмено барање потпишано
од управителот на работодавачот до Министерството
за труд и социјална политика за промена на сметката,
во кое треба да бидат содржани следните податоци:
- назив на фирма;
- ЕДБ;
- матичен број на фирма;
- датум на промена на сметката;
- копија од новата трансакциска сметка и
- контакт телефон.
Член 7
Во случај од член 4-ѓ став (2) од Законот, добиената
финансиска помош за исплата на минимална плата работодавачот ја враќа на преодна сметка 889 на Министерството за труд и социјална политика.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.
Бр. 02-9671/1
26 септември 2017 година
Министер
за финансии,
Драган Тевдовски, с.р.

Бр. 08-6860/1
26 септември 2017 година
Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2732.
Врз основа на член 20 став 2 и член 47 став 1 точка
6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија― бр.
158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА
1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Македонија― бр. 87/16 и бр.
218/16), точката 11 се менува и гласи:
„Банката ја исполнува задолжителната резерва во
денари доколку просечната дневна состојба од средствата на сметката на банката кај Народната банка и
средствата на банката на сметката за резервен гарантен
фонд на Клириншка куќа Клириншки интербанкарски
системи АД Скопје за периодот на исполнување е најмалку еднаква на пресметаната задолжителна резерва,
согласно со точка 7 од оваа одлука.
На дневна основа, банката може целосно да го користи делот од задолжителната резерва во денари што
се исполнува преку сметката на банката кај Народната
банка.―
2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―, а ќе започне да се применува од периодот на задолжителната резерва што започнува на 12 октомври
2017 година.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/IX-1/2017
на Народната банка на
28 септември 2017 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
2733.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија― бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија― бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели, со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им
Софија―.
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2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија―,
изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од
31,1 г, чистота на среброто од 28,77 г и во форма на
правоаголник со димензии 30 х 45 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот,во централниот дел на монетата се прикажани слики на св. Вера (со крст), св. Надеж (со
сидро) и св. Љубов (со деца) во златна боја. Под трите
светици е прикажана слика на црквата Св. Трофим
(Есшо, Алзас, Франција), каде што се чуваат моштите
на св. Софија. Во горниот дел од монетата е прикажан
грбот на Република Македонија и натписите „100 денари― и „2017―. Во долниот дел од монетата е прикажан натписот „Република Македонија― (на македонски
јазик), како и ознаката („Аg 925―) и тежината на монетата („31.1g―).
- на реверсот на монетата е претставена дигитално
печатена слика на трите светици - св. Вера, св. Надеж и
св. Љубов, претставени како млади девојки. Зад трите
светици е прикажана слика од нивната мајка, св. Софија (прикажана во релјеф). Имињата на сите светици се
исковани на руски јазик, а по должината на работ на
монетата е претставен украс.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/IX-2/2017
на Народната банка на
28 септември 2017 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
2734.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија― бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија― бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели, со име „Вера, Надеж, Љубов и
мајка им Софија―, со белезите утврдени во Одлуката за
издавање кована пара за колекционерски цели О.бр 0215/IX-2/2017 од 28 септември 2017 година („Службен
весник на Република Македонија― бр. 138/17).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Македонија―.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/IX-3/2017
на Народната банка на
28 септември 2017 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
2735.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија― бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија― бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели, со име „Тркало на среќата―.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Тркало на среќата―, изработени од сребро
Ag999,9, со тежина на среброто од 11,80 г, чистота на
среброто од 11,80 г и во кружна форма со димензија
35,00 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот, во средината на монетата е претставен
грбот на Република Македонија. Околу монетата се
претставени натписите: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА― и „10 ДЕНАРИ― на македонски јазик. Исто
така, претставенa е тежината на монетата „11,80g―, годината на издавање „2018― и ознаката „Ag999,9―.
- реверсот на монетата има облик на старо колско
тркало. Во средината е претставена копија од реверсот
на златната римска монета ауреус со божицата Форту-
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на Августа со натписите: „ФОРТУНА― и „АВГУСТА―.
Околу монетата е претставен натписот: „ТРКАЛО НА
СРЕЌАТА― (на англиски и на руски јазик).
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/IX-4/2017
на Народната банка на
28 септември 2017 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
2736.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија― бр.158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија― бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели, со име „Тркало на среќата―, со
белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр 02-15/IX-4/2017 од 28
септември 2017 година („Службен весник на Република Македонија― бр. 138/17).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Македонија―.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.

О. бр. 02-15/IX-5/2017
28 септември 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2737.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарното здравство
(„Службен весник на Република Македонија‖ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И
ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ,
СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД
СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ
СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА
СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (*)
Член 1
Во Решението за преземање на безбедносни мерки
при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе,
јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и
подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска
свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија― бр. 216/16, 95/17 и
118/17), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр. 02-2634/3
26 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
Прилог
Дел 1

1. Естонија
Следните области во Естонија:
- Hiiu maakond.
2. Латвија
Следниве области во Латвија:
- областа Aizputes,
*

Со ова решение се врши усогласување со одредбите на
Одлуката на Комисијата за Имплементација ЕУ бр. 2017/1481 од
14 август 2017 година за изменување на Прилогот на Одлуката на
Комисијата за Имплементација 2014/709/ЕУ за здравствени
контролни мерки за заштита на животните во однос на
Африканска свинска чума во одредени земји членки (CELEX бр.
32017D1481)
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- областа Alsungas,
- во областа Auces, општините Bēnes, Vecsaules,
Vītiņu и Ukru, градот Auces,
- во областа Bauskas, општината Īslīces,
- градот Bauskas,
- областа Brocēnu,
- во областа Dobeles, општината Penkules,
- областа Jelgavas, општините Glūdas, Svētes,
Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces,
Lielplatones, Elejas и Sesavas,
- областа Kandavas, општините Vānes и Matkules,
- областа Kuldīgas,
- областа Pāvilostas, општината Sakas и градот
Pāvilostas,
- градот Jelgava,
- областа Rundāles,
- областа Saldus, општините Ezeres, Jaunauces,
Jaunlutriņu, Kursīńu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu,
Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes и Ńķēdes,
градот Saldus,
- областа Skrundas,
- дел од областа Stopiņu лоцирана на запад од патот
V36, P4 и P5, улиците Acones, Dauguļupes и реката
Dauguļupīte,
- областа Tērvetes,
- во областа Ventspils општината Jūrkalnes.
3. Литванија
Следните области во Литванија:
- регионот Jonińkio,
- регионот Jurbarko,
- административната област Kalvarijos,
- административната област Kazlų Rūdos,
- регионот Kelmės,
- административната област Marijampolės,
- во регионот Pakruojo, административните области:
Lygūmų, Linkuvos, Pakruojo и Pańvitinio,
- во регионот Panevėņio, дел од административната
област Krekenavos лоцирана западно од реката Nevėņis,
- регионот Radvilińkio: Aukńtelkų, Baisogalos,
Grinkińkio, Radvilińkio, градот Radvilińkio, Skėmių,
Ńaukoto, градот Ńeduvos, Ńaulėnų и Tyrulių,
- регионот Raseinių,
- регионот Ńakių
- градот Ńiaulių,
- регионот Ńiaulių ,
- регионот Vilkavińkiо.
4. Полска
Следните области во Полска:
Во регионот Warmińsko-mazurskie:
- општините Kalinowo, Prostki, Stare Juchy и селото
Ełk во областа ełcki,
- општините Biała Piska, Orzysz, Pisz и Ruciane Nida
во областа piski,
- општините Miłki и Wydminy во областа giżycki,
- општините Olecko, Świętajno и Wieliczki во областа olecki.
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Во регион Podlaskie:
- општина Brańsk со градот Brańsk, Boćki, Rudka,
Wyszki, и дел од општината Bielsk Podlaski лоцирана
на запад од линијата која ја креира патот број 19 (на
север од градот Bielsk Podlaski) и продолжува покрај
источната граница на градот Bielsk Podlaski и патот
број 66 (на југ од градот Bielsk Podlaski), градот
Bielsk Podlaski, дел од општината Orla лоцирана на запад од патот 66, во областа bielski,
- општините Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów,
Nowy Dwór, Sidra, Suchowola и Korycin во областа
sokólski,
- општините Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo во
областа siemiatycki,
- општините Kolno со градот Kolno, Mały Płock и
Turośl во областа kolneński,
- општините Juchnowiec Kościelny, Suraņ, Turośń
Kościelna, Lapy и Poświętne во областа biaĳostockim,
- областа zambrowski,
- општините Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak,
Suwałki и Szypliszki во областа suwalski,
- the gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty,
Szepietowo,
Klukowo,
Ciechanowiec,
Wysokie
Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew
во областа wysokomazowiecki,
- областa augustowski,
- општините Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica,
Śniadowo и Zbójna во областа łomżyński,
- градската област Białystok,
- градската област Łomża,
- градската област Suwałki,
- областа sejneński.
Во регионот Mazowieckie:
- општините Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka,
Sabnie, Sterdyń, Repki и селото Sokołów Podlaski во областа sokołowski,
- општините Domanice, Kotuń, Mokobody,
Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy,
Siedlce, Wiśniew и Zbuczyn во областа siedlecki,
- градската област Siedlce,
- општините Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin и
Goworowo во областа ostrołęcki,
- општините Olszanka и Łosice во областа łosicki,
- областа ostrowski.
Во регионот Lubelskie:
- општините Stary Brus и Urszulin во областа
włodawski,
- општините Borki, Czemierniki, Komarówka
Podlaska, Radzyń Podlaski со градот Radzyń Podlaski,
Ulan-Majorat и Wohyń во областа radzyński,
- општините Rossosz, Wisznice, Sosnówka и Łomazy
во областа bialskim,
- општините Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin,
Trzebieszów, Wojcieszków селото Łuków во областа
łukowski,
- општините Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów,
Parczew, Siemień и Sosnowica во областа parczewski,
- општините Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda —
Huta, Sawin и Wierzbica во областа chełmski,
- градската област Chełm,
- општините Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek,
Ostrów Lubelski и Uścimów во областа lubartowski.
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Дел 2
1. Естонија
Следните области во Естонија:
- општината Abja ,
- општината Alatskivi,
- градот Elva,
- општината Haaslava,
- општината Haljala,
- општината Halliste,
- областа Harju (со исклучок на дел од општината
Kuusalu која се наоѓа на јужниот дел на автопатот 1
(Е20) и општината Aegviidu и општината Anija),
- областа Ida-Viru,
- општината Kambja,
- општината Karksi,
- општината Kihelkonna,
- општината Konguta,
- општината Kõpu,
- градот Kuressaare,
- областа Lääne,
- општината Lääne-Saare,
- општината Laekvere,
- дел од општината Leisi, кој се наоѓа на западната
страна на автопатот Kuressaare-Leisi (пат бр. 79),
- општината Luunja,
- општината Mäksa,
- општината Meeksi,
- општината Muhu,
- општината Mustjala,
- општината Nõo,
- дел од општината Tamsalu која се наоѓа на северо
– исток од железничката пруга Tallin-Tartu,
- областа Pärnu (од Aurdru до општината Tõstamaa)
- општината Peipsiääre,
- општината Piirissaare,
- областа Põlva,
- општината Puhja,
- општината Rägavere,
- градот Rakvere,
- општината Rakvere,
- општината Rannu,
- областа Rapla,
- општината Rõngu,
- општината Ruhnu,
- општината Salme,
- општината Sõmeru,
- општината Suure-Jaani,
- општината Tähtvere,
- градот Tartu,
- општината Tartu,
- општината Tarvastu,
- општината Torgu,
- општината Ülenurme,
- областа Valga,
- општината Vara,
- општината Vihula,
- градот Viljandi,

- општината Viljandi,
- општината Vinni,
- општината Viru-Nigula,
- градот Võhma,
- општината Võnnu,
- областа Võru.
2. Латвија
Следните области во Латвија:
- областа Ādaņu,
- во областа Aglonas општините Kastuļinas, Grāveru
и Ńķeltovas,
- областа Aizkraukles,
- областа Aknīstes,
- областа Alojas,
- областа Alūksnes,
- областа Amatas,
- во областа Apes, општините Trapenes, Gaujienas и
Apes и градот Apes,
- во областа Auces општината Lielauces,
- областа Babītes,
- областа Baldones,
- областа Baltinavas,
- во областа Balvu, општините Vīksnas, Bērzkalnes,
Vectilņas, Lazdulejas, Brieņuciema, Tilņas, Bērzpils и
Krisjāņu,
- во областа Bauskas, општините Meņotnes, Codes,
Dāviņu, Gailīńu, Brunavas, Ceraukstes и Vecsaules,
- областа Beverīnas,
- областа Burtnieku,
- областа Carnikavas,
- областа Cēsu,
- областа Cesvaines,
- областа Ciblas,
- областа Dagdas,
- во областа Daugavpils, општините Vaboles,
Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas,
Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes,
Vecsalienas, Salienas и Skrudalienas,
- во областа Dobeles, општините Dobeles,
Annenieku, Bikstu Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu,
Bērzes и Jaunbērzes, градот Dobeles,
- областа Dundagas,
- областа Engures,
- областа Ērgļu,
- дел од областа Garkalnes лоцирана на северозапад
од патот A2,
- во областа Gulbenes, општината Ligo,
- областа Iecavas,
- во областа Ikńķiles, дел од општината Tīnūņu лоцирана на југоисток од патот P10, градот Ikńķiles,
- областа Ilūkstes,
- областа Jaunjelgavas,
- областа Jaunpils,
- областа Jēkabpils,
- во областа Jelgavas, општините Kalnciema,
Līvbērzes и Valgundes,
- во областа Kandavas, општините Cēres, Kandavas,
Zemītes и Zantes, градот Kandavas,
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- областа Kārsavas,
- областа Ķeguma,
- областа Ķekavas,
- областа Kocēnu,
- областа Kokneses,
- областа Krāslavas,
- во областа Krimuldas, дел од општината Krimuldas
лоцирана североисточно од патот V89 и V81 и дел од
општината Lēdurgas лоцирана североисточно од патот
V81 и V128,
- областа Krustpils,
- областа Lielvārdes,
- областа Līgatnes,
- во областа Limbaņu, општините Skultes, Limbaņu,
Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes и градот Limbaņi,
- областа Līvānu,
- областа Lubānas,
- областа Ludzas,
- областа Madonas,
- областа Mālpils,
- областа Mārupes,
- областа Mazsalacas,
- областа Mērsraga,
- областа Naukńēnu,
- областа Neretas,
- областа Ogres,
- областа Olaines,
- областа Ozolnieki,
- областа Pārgaujas,
- областа Pļaviņu,
- во областа Preiļu, општината Saunas,
- областа Priekuļu,
- во областа of Raunas, општината of Raunas,
- градот Daugavpils,
- градот Jēkabpils,
- градот Jūrmala,
- градот Rēzekne,
- градот Valmiera,
- во областа Rēzeknes општините Audriņu,
Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Grińkānu,
Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendņu, Lūznavas,
Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuiņas,
Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas,
Struņānu и Vērēmu, дел од општината Feimaņu која се
наоѓа северно од автопатот V577 и дел од општината
Puńas која се наоѓа североисточно од автопатите V577
и V597,
- во областа Riebiņu, општините Sīļukalna,
Stabulnieku, Galēnu и Silajāņu,
- областа Rojas,
- дел од областа Ropaņu лоциран на исток од патот
P10,
- во областа Rugāju, општината Lazdukalna,
- областа Rūjienas,
- областа Salacgrīvas,
- областа Salas,
- областа Saulkrastu,
- во областа Siguldas, општината Mores и дел од општината Allaņu лоцирана на југ од патот P3,
- областа Skrīveru,
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- во областа Smiltenes, општините Brantu, Blomes,
Smiltenes, Bilskas и Grundzāles, градот Smiltenes,
- областа Strenču,
- областа Talsu,
- областа Tukuma,
- областа Valkas,
- областа Varakļānu,
- областа Vecpiebalgas,
- областа Vecumnieku,
- во областа Ventspils, општините Ances, Tārgales,
Popes, Vārves, Uņavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles,
Usmas и Zlēku, градот Piltenes,
- областа Viesītes,
- областа Viļakas,
- областа Viļānu,
- областа Zilupes.
3. Литванија
Следните области во Литванија:
- општината Alytus,
- регионот Alytus,
- регионот Anykńčių,
- административната област Birńtono,
- општината Birņų,
- во регионот Birņų, административните области:
Nemunėlio Radvilińkio, Pabirņės, Pačeriaukńtės и
Parovėjos,
- административната област Elektrėnų,
- регионот Ignalinos,
- во регионот Jonavos, дел од административната
област лоцирана северно од патот бр. 144 и западно од
патот бр. 232,
- општината Kaińiadorių,
- регионот Kaińiadorių,
- општината Kauno,
- во регионот Kauno, административните области:
Akademijos, Alńėnų, Batniavos, Domeikavos, Eņerėlio,
Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės,
Kulautuvos,
Lapių,
Linksmakalnio,
Neveronių,
Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio,
Uņliedņių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyńkio,
- во регионот Kėdainių административните области:
Dotnuvos, Gudņiūnų, Josvainių лоцирани на север од патот бр. 3514 и бр. 229, Krakių, градот Kėdainių, административните области Survilińkio, Truskavos, Vilainių и
Ńėtos,
- во регионот Kupińkio, административните области: Noriūnų, Skapińkio, Subačiaus и Ńimonių,
- регионот Molėtų,
- во регионот Pakruojo, административните области:
Guostagalio, Klovainių, Rozalimo и Ņeimelio,
- во регионот Pasvalio, административните области:
Jonińkėlio, градот Jonińkėlio, Namińių, Saločių, Puńaloto и
Vańkųseniūnijos,
- во регионот Radvilińkio, административните области: Pakalnińkių и Sidabravo,
- општината Prienų,
- регионот Prienų,
- регионот Rokińkio,
- регионот Ńalčininkų,
- регионот Ńirvintų,
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- регионот Ńvenčionių,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- општината Vilniaus,
- регионот Vilniaus,
- административната област Visagino,
- регионот Zarasų.
4. Полска
Следните области во Полска:
Во регион Podlaskie:
- општината Dubicze Cerkiewne, делови од општините Kleszczele и Czeremcha кои се наоѓаат источно од
патот број 66, во областа hajnowski,
- општината Kobylin-Borzymy во областа
wysokomazowiecki,
- општините Grabowo и Stawiski во областа
kolneński,
- општините Jedwabne, Przytuły и Wizna во областа
łomżyński,
- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże,
Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków,
Zabłudów, Zawady и Choroszcz во областа białostocki,
- дел од општината Bielsk Podlaski која се наоѓа на
исток од линијата на патот бр. 19 (која оди кон север
од градот Bielsk Podlaski) и продолжува по источната
граница на градот Bielsk Podlaski и патот бр. 66 (движејќи се јужно од градот Bielsk Podlaski), делот од општината Orla кој се наоѓа на исток од патот бр. 66, во
областа bielski,
- општините Sokółka, Szudziałowo и Krynki во областа sokólski,
Во регион Lubelskie:
- општините Sławatycze и Tuczna во областа bialski.
Дел 3
1. Естонија
Следните области во Естонија:
- општината Aegviidu,
- општината Anija,
- општината Audru,
- областа Järva,
- областа Jõgeva,
- општината Kadrina,
- општината Kolga-Jaani,
- општината Kõo,
- општина Laeva,
- општината Laimjala,
- дел од општината Leisi, кој се наоѓа источно од
автопатот Kuressaare-Leisi (пат бр. 79),
- дел од општината Kuusalu, кој се наоѓа во јужниот
дел на автопат бр.1 (E20),
- дел Tamsalu општина, кој се наоѓа во југозападниот дел на железничката Талин- Tartu,
- општината Orissaare,
- општината Pihtla,
- општината Pöide,
- општината Rakke,
- општината Tapa,

- општината Tõstamaa,
- општината Väike-Maarja,
- општината Valjala.
2. Латвија
Следните области во Латвија:
- во областа Apes, општината Vireńu,
- во областа Aglonas, општината Aglonas,
- во областа Balvu, општините Kubuļu, Balvu и градот Balvi,
- во областа Daugavpils, општините Nīcgales,
Kalupes, Dubnas и Vińķu,
- дел од областа Garkalnes лоцирана на југоисток од
патот A2,
- во областа Gulbenes, општините Beļavas,
Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes,
Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma и
Lejasciema и градот Gulbene,
- во областа Ikńķiles, дел од општината Tīnūņu лоцирана на северозапад од патот P10,
- областа Inčukalna,
- областа Jaunpiebalgas,
- во областа Krimuldas дел од општината Krimuldas
лоцирана на југозапад од патот V89 и V81 и дел од општината Lēdurgas лоцирана на југозапад од патот V89
и V128,
- во областа Limbaņu, општината Vidriņu,
- во областа Preiļu, општините Preiļu, Aizkalnes и
Pelēču, градот Preiļi,
- во областа Raunas, општината Drustu,
- Во областа Rēzeknes, дел од општината Feimaņu
лоцирана јужно од патот V577 и дел од општината
Puńas лоцирана на југозапад од патот V577 и V597,
- во областа Riebiņu, општините Riebiņu и Ruńonas,
- дел од општината Ropaņu лоцирана на запад од патот P10,
- во областа Rugāju, општината Rugāju,
- областа Salaspils,
- областа Sējas,
- во областа Siguldas, општината Siguldas и дел од
општината Allaņu лоцирана на север од патот P3 и градот Sigulda,
- во областа Smiltenes, општините Launkalnes,
Variņu и Palsmanes;
- дел од општината Stopiņu лоцирана на исток од
патот V36, P4 и P5, улиците Acones, Dauguļupes и реката Dauguļupīte.
- областа Vārkavas.
3. Литванија
Следните области во Литванија:
- во регионот Birņų, административните области:
Vabalninko, Papilio и Ńirvenos,
- административната област Druskininkų,
- во регионот Jonavos, административните области:
Bukonių, Dumsių, градот Jonavos, Kulvos, Rūklos, Ńilų,
Upninkų, Uņusalio и Ņeimių лоцирана јужно од патот бр.
144 и источно од патот бр. 232,
- во регионот Kauno, административните области:
Babtų, Čekińkės и Vandņiogalos,
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- во регионот Kėdainių, административните области: Pelėdnagių и Pernaravos и административната област Josvainių лоцирана на југ од патот бр. 3514 и бр.
229,
- во регионот Kupińkiо, административните области
Alizavos и Kupińkiо,
- регионот Lazdijų,
- општината Panevėņio,
- во регионот Panevėņio, административните области Karsakińkio, Mieņińkių, Naujamiesčio, Paįstrio,
Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velņio и
општината Krekenavos источно од реката Nevėņio,
- во регионот Pasvalys, административните области: Daujėnų, Krinčino, Pasvalio, градот Pasvalio
miesto и Pumpėnų,
- регионот Varėnos.
4. Полска
Следните области во Полска:
Во регион Podlaskie:
- областa grajewski,
- областa moniecki,
- општините Czyże, Białowieża, Hajnówka вклучувајќи ги градовите Hajnówka, Narew, Narewka и делови
од општините Czeremcha и Kleszczele , кои се наоѓаат
западно од патот број 66 во областа hajnowski,
- општините Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, NurzecStacja, Siemiatycze вклучувајќи го градот Siemiatycze
во областа siemiatycki.
Во регион Mazowieckie:
- општините Platerów,
Sarnaki, Stara Kornica и
Huszlew во областа łosicki,
- општината Korczew во областа siedlecki.
Во регион Lubelskie:
- општините Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski,
Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie
и Terespol вклучувајќи го градот Terespol, Drelów,
Międzyrzec Podlaski со градот Międzyrzec Podlaski во
областа bialski,
- градската областа Biała Podlaska,
- општините Radzyń Podlaski и Kąkolewnica во областа radzyński,
- општините Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki и
селото Włodawa во областа włodawski,
- општината Podedwórze во областа parczewski.
Дел 4
1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
2. Република Чешка
Регионот Zlin.
3. Романија
Регионот Satu-Mare.

2738.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија― бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА
БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО
ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во
Република Македонија на живи животни, производи и
нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат
од регионот Калмар/Kalmar во Кралството Шведска.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,
6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,
7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и
9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.
Член 2
(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова
решение, може да се увезуваат производи од јајца од
живина и пернат дивеч, и тоа:
1) цело јајце доколку било подложено на еден од
следните третмани:
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- 42 минути на температура од 55°C во средината на
производот,
- 27 минути на температура од 57°C во средината на
производот или
- 12 минути на температура од 59°C во средината на
производот,
2) течна белка од јајце доколку била подложена на
еден од следните третмани:
- 38 минути на температура од 55°C во средината на
производот,
- 17 минути на температура од 57°C во средината на
производот или
- 5 минути на температура од 59°C во средината на
производот,
3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3
минути на температура од 55°C во средината на производот и
4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и
24 минути на температура од 57°C во средината на
производот.
(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова
решение, може да се увезуваат производи од месо кои
се состојат од или содржат месо од живина и пернат
дивеч, доколку биле подложени на еден од следните
третмани:
- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината
на производот,
- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината
на производот,
- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината
на производот или
- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината
на производот.
(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова
решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи
од живина и пернат дивеч, и тоа:
1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:
- влажен термички третман на температура од 65°C
во времетраење од 30 минути или
- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,
2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени
на еден од следните третмани:
- фабрички измиени и третирани со топла пареа на
100°C во период од најмалку 30 минути,
- фумигација со формалин (10% формалдехид) во
период од 8 часа,
- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или
- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,
3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку
биле подложени на еден од следните третмани:
- влажен термички третман на температура од
118°C во времетраење од најмалку 40 минути,
- постојан третман под притисок од најмалку 3,79
бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C
во времетраење од најмалку 15 минути или
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- алтернативен процес на топење кој обезбедува
температура во внатрешноста на производот од 74°C
во времетраење од најмалку 280 секунди и
4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на
третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.
(4) Покрај исклучоците од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член, при производството на производите треба да
се преземат сите неопходни мерки за избегнување на
контакт со извор на вирусот на Њукастелска болест.
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр. 02-3176/3
22 септември 2017 година
Скопје

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

2739.
Врз основа на член 49 став (4) 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
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО ОДНОС НА БОЛЕСТА НА ЧВОРЕСТА
КОЖА(1)
Член 1
Во Правилникот за мерки за здравствена заштита
на животните во однос на болеста на чвореста кожа
(„Службен весник на Република Македонија― бр.
51/17), членот 7 се менува и гласи:
„Исклучоци од забраната за движење на семе, јајце
клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се
држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Деловите 1 и 2 на овој правилник и посебни услови за движење на тие производи во регионите наведени
во Прилог 1 дел 1 или 2 од овој правилник на територија на земјите наведени во Прилогот
(1) По исклучок од мерката од член 3 точка 2) на
овој правилник, испраќање на семе јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од собирни центри за семе или други објекти лоцирани во регионите од Прилог 1 дел 1 на овој
правилник во друг регион од Прилог 1 дел 1 и 2 на овој
правилник во друга засегната земја, земја членка на ЕУ
или трета земја може да се врши доколку животните донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:


Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на
Европската Комисија 2017/1178. ЕУ од 02 Јуни 2017 за измена на
Одлуката 2016/2008 за мерките на здравствената заштита во
однос на болеста на чвореста кожа во Земјите членки, CELEX
број 32017D1178.

Стр. 16 - Бр. 138

1) животните - донори биле вакцинирани и ревакцинирани против болест на чвореста кожа во согласност со упатствата на производителот на вакцината,
при што првата вакцинација е аплицирана најмалку 60
дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите; или животните - донори биле предмет
на серолошко тестирање со цел да се откријат антитела
на вирус на болест на чвореста кожа на денот на собирање и најмалку 28 дена по периодот на собирање на
семето или денот на собирање ембриони и јајце клетки,
со добиени негативни резултати;
2) во период од 60 дена пред датумот на собирање
на семето, јајце клетките и ембрионите, животните донори биле чувани во центар за вештачко оплодување
или друг соодветен објект при што во радиус од најмалку 20 км немало потврдено жариште на болест на
чвореста кожа во последните три месеци пред датумот
на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите и
претходно секоја потврдена појава на инфекција со болест на чвореста кожа била проследена со убивање и
уништување на сите приемчиви животни од засегнатите одгледувалишта;
3) животните - донори се клинички прегледани 28
дена пред датумот на собирање, како и за време на целиот период на собирање и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;
4) животните – донори биле предмет на испитување
на присуство на причинител на болест на чвореста кожа со PCR метода спроведена на примероци од крв земени на почетокот и најмалку на секои 14 дена за време на периодот на собирање на семето или на денот на
собирање на ембрионите и јајце клетките, со добиени
негативни резултати;
5) семето било предмет на испитување на присуство на причинителот на болест на чвореста кожа со
PCR метода и при тоа биле добиени негативни резултати; и
6) надлежниот орган на местото на потекло од земјите членки на ЕУ спроведува програма за вакцинација
против болест на чвореста кожа која е во согласност со
условите пропишани во Прилог 2 на овој правилник,
која е одобрена од страна на Европската Комисија и за
која ја известува Европската Комисија, засегнатите
земји, земјите членки на ЕУ и трети земји, особено за
датумот на отпочнување и датумот на завршување на
вакцинацијата согласно Прилог 2 на овој правилник.
(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) од овој правилник, може да се испраќа семе, јајце
клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се
држат во заробеништво од центри за вештачко осеменување или други објекти лоцирани во регионите наведени во:
1) прилог 1 дел 1 на овој правилник до дестинација
лоцирана во друг регион наведена прилог 1 дел 1 или 2
на овој правилник засегната земја доколку се исполнети условите од став (1) точки 1), 2) и 3) од овој член;
2) прилог 1 дел 2 од овој правилник до дестинација
лоцирана во друг регион наведена во прилог 1 дел 2 на
овој правилник од засегната земја доколку се исполнети условите од став (1) точки 1), 2) и 3) од овој член.
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(3) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) на овој правилник, испраќање на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари од собирни
центри за семе или други објекти лоцирани во областите наведени во Прилог 1 дел 1 на овој правилник до било кој регион на засегната земја, земја членка на ЕУ
или трета земја доколку животните - донори и семето,
јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните
услови:
1) условите пропишани во став (1) точки 1), 2), 3),
4), 5) и 6) на овој член;
2) животните – донори ги исполнуваат сите други
соодветни гаранции за здравствена заштита врз основа
на позитивен исход од анализата на ризик на влијанието на испраќањето и на мерките против распространување на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на местото на потекло
и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред испраќањето на семето,
јајце клетките и ембрионите; и
3) засегнатата земја на местото на потекло треба
веднаш да ја извести Европската Комисијата и другите
засегнати земји, земји членки на ЕУ и трети земји за
гаранциите за здравствена заштита на животните и за
одобрението од точка 2) на овој став.
(4) Во случај кога семето, јајце клетките и ембрионите кои ги исполнуваат условите од став (1) или (3) на
овој член се испраќаат во засегната земја, земја членка
на ЕУ и трета земја, кон ветеринарно здравствениот
сертификат пропишан во Правилникот за ветеринарно
- здравствените услови за ставање во промет на семе за
вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер, официјалните контроли на семе за вештачко
осеменување, јајце клетки и ембриони и Правилникот
за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на
трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата
и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка
со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло се додава следниот текст:
‗.......................... (семе, јајце клетки и/или ембриони,
означи
го
соодветното)
во
согласност
со
..................................... (член 7став (1) или 7 став (3), означи го соодветното) од Правилникот за мерки за
здравствена заштита на животните во однос на болеста
на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на
Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со
болест на чвореста кожа во одредени земји членки.‖
Член 2
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
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Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија―.
Бр. 02-2675/3
12 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
„Прилог 1

Листа на засегнати земји
Дел 1
Слободна зона со вакцинација
1. Република Македонија
- општините: Богданци, Теарце, Боговиње, Карпош,
Кисела вода, Сопиште, Зелениково, Македонски брод,
Крушево, Кривогаштани, Могила, Битола, Охрид,
Струга и Вевчани.
2. Хрватска
Цела територија на Хрватска.
3. Бугарија
A. Следните области во Бугарија:
- Област на Бургас
- Област на Варна
- Област на Добрич
- Област на Разград
- Област на Силистра
- Област на Русе
- Област на Плевен
Б. Следните општини во Бугарија:
- Општините Опака, Попово и Антоново во провинцијата Тарговиште.
- Општините Шумен, Каспичан, Нови Пазар, Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино во провинцијата Шумен.
- Општините Свиштов, Полски Трамбеш и Стражица во провинцијата Велико Тарново.
4. Следните региони во Грција
- Регионот на островите во Јонско море, со исклучок на регионалната единица Крф,
- Регионот на северни егејски острови, со исклучок
на регионалната единица Лимнос,
- Регионот на јужни егејски острови,
- Регионот на Крит.
Дел 2
Инфицирани зони
1. Република Македонија
Целата територија на Република Македонија со исклучок на областите наведени во Дел 1 од овој Прилог.
2. Грција
A. Следните региони во Грција:
- Регион на Атика
- Регион на централна Грција
- Регион на централна Македонија
- Регион на источна Македонија и Тракија
- Регион на Епирус
- Регион на Пелопонез
- Регион на Тесалија
- Регион на западна Грција
- Регион на западна Македонија
Б. Следните регионални единици во Грција:
- Регионална единица на Лимнос и
- Регионална единица на Крф.
3. Бугарија
Целата територија на Бугарија со исклучок на областите наведени во Дел 1.

________________
i Правилникот за ветеринарно - здравствените услови за ставање
во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце
клетки, начинот на водење на евиденција, условите во поглед на
кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер, официјалните контроли на семе за вештачко осеменување, јајце клетки и
ембриони е усогласен со Директивите 88/407/ЕЕЗ, 89/556/EEЗ,
ii Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа
на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит
на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е предмет на усогласување со Одлуката
93/444/EEЗ од 2 јули 1993 година за деталните правила за ставање
во промет во Заедницата на одредени видови на животни и нивни
производи наменети да бидат извезени во трети земји.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
2740.
Врз основа на член 88 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија― бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008
48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/201198/2012, 13/2013,
164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) и член 129 став
(3) од Законот за доброволно капитално финансирано
пензиско осигурување („Службен весник на Република
Македонија― бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013),
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 21.09.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво („Службен
весник на Република Македонија― бр. 11/2011 и
30/2012) во член 4 став (3) бројот: „10― се заменува со
бројот: „5―.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Пензиското друштво ги објавува годишните ревидирани финансиски извештаи со мислење од овластениот ревизор на неговата веб страна во рок од 5 дена
од денот на доставување до Агенцијата. ―
По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Пензиското друштво го објавува извадокот од
годишниот ревидиран финансиски извештај со мислење од овластениот ревизор во еден од најтиражните
дневни весници кој се дистрибуира на целата територија на Република Македонија во рок од 15 дена од
усвојувањето на извештајот од страна на собранието на
акционери на друштвото.―
Член 2
Образецот: „Образец бр.2― се менува и гласи:
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Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија―.
Бр.01-873/5
27 септември 2017 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
д-р Булент Дервиши, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
2741.
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член
18 став (10) и член 21-б од Законот за супервизија на
осигурување („Службен весник на Република Македонија― бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и
23/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден
28.9.2017 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО
И ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво
и друштво за застапување во осигурување („Службен
весник на Република Македонија― бр. 58/2013 и
35/2017), во Дел II. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, во член 2 во став (3) по точката
3. се додава нова точка 3.a која гласи:
―3.а. Извори на средства за уплата на капиталот, и
тоа:
3.а.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за
потеклото на средствата со кои правното лице ќе стекне акции во друштвото за осигурување; и
3.a.2 Соодветен доказ за изворот на средствата со
кои правното лице ќе стекне акции во друштвото за
осигурување, во висина најмалку еднаква на номиналната вредност на акциите кои се предмет на стекнување (ревизорски извештај на правното лице, завршна
сметка или друг соодветен доказ).‖
Во ставот (5), во точката 3.2 по зборовите: ―во
друштвото за осигурување‖ се додаваат зборовите: ―во
висина најмалку еднаква на номиналната вредност на
акциите кои се предмет на стекнување‖.
Член 2
Во Дел III. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ
КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУШТВО
ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, во член 3
во став (3) по точката 1 се додава нова точка 1.a која
гласи: ―1.a Податоци за бројот на акции кои лицето има

намера да ги стекне во осигурително брокерското
друштво односно друштвото за застапување во осигурување, податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво, како и податоци
за процентот на учество во капиталот на друштвото
пред и по стекнувањето на акциите;‖
Во точка 3, во подточките 3.1 и 3.2 зборовите:
―друштвото за осигурување‖ се заменуваат со зборовите: ―осигурително брокерското друштво односно
друштвото за застапување во осигурување‖.
Во точка 5, подточката 5.1 се менува и гласи: ―5.1
Изјава на надлежен орган на правното лице, дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во
кое осигурително брокерското друштво односно друштвото за застапување во осигурување (во кое лицето
има намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку
10% од капиталот или правата на глас во тоа лице;‖
Во ПРИЛОГ 1 – Образец Б-СКУДО во фуснотата 2
зборовите: ‖ставот (4)‖ се менуваат со зборовите ―ставот (5)‖.
Во ПРИЛОГ 4 – Образец Б-СКУ-ОБД/ДЗ во фуснотата 5 зборовите: ―ставот (5)‖ се менуваат со зборовите
―ставот (4)‖.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија‖.
Бр. 02-476/6
28 септември 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2742.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ― бр. 16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ― бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13,
43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ― бр. 44/99, 86/99, 8/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ― бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ― бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 2.10.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 27,119
до 28,666

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

ден/лит
до 27,340

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

ден/лит
до 26,663

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 20,630

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

ден/лит
до 63,50
до 65,00

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

ден/лит
до 51,50

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

ден/лит
до 40,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 25,866

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

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

ден/лит
до 0,080
до 0,080

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

ден/лит
до 0,030

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

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

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

ден/лит
до 0,890
до 0,890

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

ден/лит
до 0,300

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

ден/лит
до 0,300
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ден/кг
до 0,740

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

ден/лит
до 22,025
до 21,749

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

ден/лит
до 12,274

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

ден/лит
до 3,195

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

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

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.10.2017 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија― и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1635/1
2 октомври 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
2743.
Директорот на Државниот инспекторат за локална
самоуправа – Скопје, врз основа на член 23, став 3 од
Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија―)
бр.158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Примената на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво (Одлука бр.09-6703/5 од
05.09.2017 година), донесена од Советот на Општина
Карпош, објавена во („Службен гласник на Општина
Карпош―) бр.12/2017, СЕ ЗАПИРА.
Образложение
Државниот инспекторат за локална самоуправа –
Скопје, врз основа на член 23 став 2 од Законот за
државниот инспекторат за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија―)
бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени
од Советот на oпштина Карпош, објавени во („Службен гласник на Општина Карпош―) бр.12/2017, кои
Градоначалникот на Општина Карпош согласно членот
71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Орган на 25-09-2017 година, и утврди дека
Одлуката за распишување на референдум на локално
ниво, (Одлука бр.09-6703/5 од 05.09.2017 година, донесена од Советот на општина Карпош, не е во согласност со членовите 20, 21, 22, 25 и 28 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ―) бр.5/02.
Од фактите утврдени при извршениот редовен
инспекциски надзор на ден 19.09.2017 година, на законитоста на одлуката и над постапката на донесувањето
(според член 5 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа) на Одлуката бр.096703/3, и другите активности преземени од страна на
инспекторот, кој го составил Записникот со арх.бр.08373/2, е констатирано дека гореспоменатата одредба не
е во согласност со член 22 став (1), точките 1-13 став
(2) и став (3) од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ―) бр.5/02, бидејќи во истиот
член не им е дадено надлежност на членовите на Советите на општините и општините во градот Скопје за да
носат одлуки за населување и интеграција на мигранти
на територија на општина Карпош, бидејќи таа надлежност е на органите од централната власт.
Запрената одлука не е законита, бидејќи Советот
на општина Карпош, ја донел Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, без исполнување
на законските одредби од член 9, како и без претходно
обезбедени финансиски средства за организирање на
референдум, во согласност со член 62 став (1) и став
(2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на
РМ―) бр.81/05.
Со оглед на тоа дека Советот на општина Карпош,
со запрената Одлука за распишување на референдум на
локално ниво во општина Карпош, (Одлука бр.096703/3 од 05.09.2017 година, донесена од Советот на
општина Карпош, кое со закон не е пропишано, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на
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член 23 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за
локална самоуправа („Службен весник на Република
Македонија‖) бр.158/10, 187/13 и 43/14. Одлучи како
во диспозитивот.
Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија―) и на web страната на МЛС во
делот на ДИЛС.
Доставено до: Градоначалникот на општина Карпош и Претседателот на Совет на општина Карпош.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволена жалба до Државна комисија за одлучување во втор
степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, во рок од 8 дена по приемот. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Бр. 02-835/1
27 септември 2017 година
в.д. Директор,
Скопје
Агим Муртезанов, с.р.
__________
2744.
Директорот на Државниот инспекторат за локална
самоуправа – Скопје, врз основа на член 23, став 3 од
Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија―)
бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Примената на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво (Одлука бр.08-2458/8 од
4.9.2017 година), донесена од Советот на Општина
Ѓорче Петров, објавена во („Службен гласник на Општина Ѓорче Петров―) бр.13/2017, СЕ ЗАПИРА.
Образложение
Државниот инспекторат за локална самоуправа –
Скопје, врз основа на член 23 став 2 од Законот за
државниот инспекторат за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија―)
бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени
од Советот на oпштина Ѓорче Петров објавени во
(„Службен гласник на Општина Ѓорче Петров―)
бр.13/2017, кои Градоначалникот на Општина Ѓорче
Петров согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Орган на 26-092017 година, и утврди дека Одлуката за распишување
на референдум на локално ниво, (Одлука бр.08-2458/2
од 04.09.2017 година, донесена од Советот на општина
Ѓорче Петров, не е во согласност со членовите 20, 21,
22, 25 и 28 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ―) бр.5/02.

Од фактите утврдени при извршениот редовен
инспекциски надзор на ден 27.09.2017 година, на законитоста на одлуката и над постапката на донесувањето
(според член 5 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа) на Одлуката бр.082458/2, и другите активности преземени од страна на
инспекторот, кој го составил Записникот со арх.бр.08376/2, е констатирано дека гореспоменатата одредба не
е во согласност со член 22 став (1), точките 1-13 став
(2) и став (3) од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ―) бр.5/02, бидејќи во истиот
член не им е дадено надлежност на членовите на Советите на општините и општините во градот Скопје за да
носат одлуки за населување и интеграција на мигранти
на територија на општина Ѓорче Петров, бидејќи таа
надлежност е на органите од централната власт.
Запрената одлука не е законита, бидејќи Советот на
општина Ѓорче Петров, ја донел Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, без исполнување на законските одредби од член 9, како и без претходно обезбедени финансиски средства за организирање на референдум, во согласност со член 62 став (1) и
став (2) од Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ―) бр.81/05.
Со оглед на тоа дека Советот на општина Ѓорче
Петров, со запрената Одлука за распишување на референдум на локално ниво во општина Ѓорче Петров,
(Одлука бр.08-2458/2 од 04.09.2017 година, донесена
од Советот на општина Ѓорче Петров, кое со закон не
е пропишано, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за
Државниот инспекторат за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија―)
бр.158/10, 187/13 и 43/14. Одлучи како во диспозитивот.
Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија―) и на web страната на МЛС во
делот на ДИЛС.
Доставено до: Градоначалникот на општина Ѓорче
Петров и Претседателот на Совет на општина Ѓорче
Петров.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволена жалба до Државна комисија за одлучување во втор
степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, во рок од 8 дена по приемот. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Бр. 02-836/1
27 септември 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Агим Муртезанов, с.р.
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