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АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

579. 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и член 66 

став 2 од Законот за Академијата за судии и јавни об-

винители („Службен весник на Република Македонија“ 

број 20/2015, 192/2015, 231/2015) Управниот одбор на 

Академијата на седницата одржана на 20 февруари 

2018 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за почетна обука („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 19/2017, 88/2017 и 11/2018) во член 

28 ставот 2 се менува и гласи: „Траењето на прак-

тичната настава се определува во зависност од опре-

деленоста на слушателот за судија или за јавен обви-

нител. Времетраењето на практичната настава за 

слушателот определен за судија е: десет месеци во 

основните судови (пет месеци на граѓанска материја 

и пет месеци на кривична материја), два месеци во 

апелациските судови (еден месец на граѓанска мате-

рија и еден месец на кривична материја), два месеци 

во основните јавни обвинителства, една недела во 

Управниот суд, една недела во Вишиот управен суд 

и еден месец во меѓународен суд.  Времетраењето на 

практичната настава за слушателот определен за ја-

вен обвинител е: десет месеци во основните јавни 

обвинителства, еден месец во вишите јавни обвини-

телства, два месеци во основните судови (еден месец 

на граѓанска материја и еден месец на кривична ма-

терија), еден месец во Министерството за внатрешни 

работи (сектор за внатрешни работи, една недела во 

Управниот суд, една недела во Вишиот управен суд  

и еден месец во меѓународен суд.“  

 

Член 2 

Во членот 29 по ставот 5 се додава нов став (6) кој 

гласи: „Обуката за управно право се состои од обука за 

постапка по тужба во управен спор и постапка по жал-

ба во управен спор“.  

Член 3 

Во членот 30 по ставот 4 се додава нов став (5) кој 

гласи: „Обуката за управно право се состои од обука за 

постапка по тужба во управен спор и постапка по жал-

ба во управен спор“.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то донесување.  

Овој правилник се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“ и на интернет страницата на 

Академијата. 

 

 

 

Академија за судии и јавни 

обвинители „Павел Шатев“ 

Бр. 02-83/8 

20 февруари 2018 година  

Заманик на претседателот 

на Управен одбор, 

Скопје Јелица Крстевска, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

580. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 

1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 

142/16 и 132/17), а во врска со член 80 став 5 од истиот 

закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Зако-

нот за општата управна постапка („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 124/15), член 14 од Законот 

за управните спорови („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилни-

кот за процедурите на финансиското и сметководстве-

ното работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, 

постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-43 од 6.2.2018 

година, за покренување постапка за одземање на дозво-

лата за телевизиско емитување на Трговското радиоди-

фузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, а 

согласно Заклучокот, бр.02-845/8 од 20.2.2018 година, 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, на 10-та седница одржана на 20.2.2018 

година донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИ-

ЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИО-

ДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ 3  

ДООЕЛ СКОПЈE 

 

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емиту-

вање, бр.08-9 од 5.1.2015 година на Трговското ра-

диодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ 

Скопје, поради неисполнување на обврската од член 

80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, поради неплатен годишен надоместок 

за  дозвола за телевизиско емитување во законски 

утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на 

Фактурата бр. 2018-100-0009 (наш арх.бр.05-58/1 од 

5.1.2018 година). 

2. Фактурата бр.2018-100-0009 (наш арх.бр.05-

58/1 од 5.1.2018 година) се сторнира и на субјектот 

од точка 1 од оваа Одлука, му се издава нова фак-

тура, која се однесува само на периодот на работе-

њето, односно до денот на донесувањето на одлуката 

за одземање на дозволата, која треба да се плати не 

подоцна од 8 (осум) дена од денот на нeјзиното из-

давање.  

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија”, на веб страницата на Агенцијата 

и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник 

на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 

Македонија. 

4. Оваа Одлука е конечна.                  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 

Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИ-

ТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола за телеви-

зиско емитување, бр.08-9 од 5.1.2015 година, за емиту-

вање преку сателит, на државно ниво, на територијата 

на Република Македонија, телевизиски програмски 

сервис со претежно забавен општ формат, на македон-

ски јазик. 

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 

132/14, 13/16, 142/16 и 132/17), за дозволата за телеви-

зиско или радио емитување радиодифузерите, со ис-

клучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годи-

шен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со 

овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја 

тековна година почнувајќи од датумот на доделување 

на дозволата за телевизиско или радио емитување во 

рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата изда-

дена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги). 

Во однос на надоместокот за доделената дозвола 

за телевизиско емитување на Трговското радиоди-

фузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, 

бр.08-9 од 5.1.2015 година, Агенцијата на 5.1.2018 

година, му достави фактура за надоместокот за доз-

волата бр.2018-100-0009 (наш арх.бр.05-58/1), сог-

ласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 

3.456.869,00 (тримилионичетиристотини педесети-

шестилјадииосумстотинишеесетидевет) денари за 

годишен надоместок за дозволата за телевизиско 

емитување, за периодот од 5.1.2018 година заклучно 

со 4.1.2019 година. Во Агенцијата во доставната 

книга е заведено дека фактурата била уредно приме-

на на 5.1.2018 година. 

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши адми-

нистративен надзор, кој се врши на работењето на из-

давачите на медиуми од аспект на усогласеноста на 

нивното работење со условите утврдени со Законот за 

медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги и прописите донесени врз основа на него 

(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги).   

Агенцијата, преку Секторот за правни и економско 

– финансиски работи, изврши административен надзор 

на работењето на Трговското радиодифузно друштво 

Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје од аспект на ис-

полнување на обврската за плаќање на годишниот на-

доместок за дозволата, при што по извршениот редовен 

административен надзор, во Писмениот извештај за из-

вршен административен надзор бр.05-647/1 од 6.2.2018 

година, констатираше дека наведениот радиодифузер 

не ја исполнил законската обврска пропишана во член 

80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, односно не го платил годишниот надомес-

ток за дозволата за телевизиско емитување на сметка 
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на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги. Имено, според доставената Фактура бр.2018-100-

0009 од 5.1.2018 година, Трговското радиодифузно 

друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, имаше 

обврска да плати 3.456.869,00 (тримилионичетиристо-

тинипедесетишестилјадииосумстотини шеесетидевет) 

денари за годишен надоместок за дозволата за телеви-

зиско емитување за периодот од 5.1.2018 година зак-

лучно со 4.1.2019 година. Во цитираниот Писмен из-

вештај за извршен административен надзор, беше кон-

статирано дека заклучно со 5.2.2018 година кога беше 

крајниот законски рок за уплата на надоместокот за 

дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 

5.1.2018 година заклучно со 4.1.2019 година Трговско-

то радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДОО-

ЕЛ Скопје, не извршило уплата во износ од 

3.456.869,00 (тримилионичетиристотинипедесетишес-

тилјадииосумстотинишеесети девет) денари. 

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-

колку се констатира непочитување на одредбите од За-

конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 

подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 

и на условите и обврските утврдени со дозволата и 

другите акти на Агенцијата, против издавачот на ме-

диум, директорот на Агенцијата може да преземе мер-

ка односно да достави предлог до Советот на Агенција-

та за одземање на дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенција-

та ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио 

емитување, пред истекот на рокот за којшто е изда-

дена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот 

на радиодифузери, по претходно доставено писмено 

известување, доколку имателот на дозволата не го 

плати надоместокот за дозволата во законски ут-

врдениот рок. 

Постапката за одземање на дозволата за телевизис-

ко или радио емитување, согласно член 83 став 1 од За-

конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја 

покренува Советот по предлог на директорот на 

Агенцијата. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 

која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно 

друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, во за-

конски определениот рок од 30 дена од денот на прие-

мот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја испол-

нил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот 

на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за 

телевизиско емитување во законски утврдениот рок, 

Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз 

основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 

алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-43 од 

6.2.2018 година за покренување постапка за одземање 

на дозволата за телевизиско емитување на Трговското 

радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ 

Скопје.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 5-та седница одржана на 7.2.2018 

година, со Заклучокот, бр.02-650/7 од 7.2.2018 година, 

го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-43 од 6.2.2018 година, 

за покренување на постапка за одземање на дозволата 

за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно 

друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, доста-

вен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 

дозволата на Трговското радиодифузно друштво Теле-

визија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, бр.08-9 од 5.1.2015 го-

дина, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави 

Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-

43 од 7.2.2018 година), во кое му беше укажано дека 

доколку не го плати годишниот надоместок за дозвола-

та за вршење телевизиско емитување согласно член 83 

став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) 

дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот 

на Агенцијата, Уп1 бр.08-43 од 6.2.2018 година, ќе до-

несе Одлука за одземање на неговата дозвола за теле-

визиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на ра-

диодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-43  од 7.2.2018 година, 

беше испратено до Трговското радиодифузно друштво 

Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, во писмена фор-

ма во врска со што во доставната книга на Агенцијата 
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заведено е дека истото е уредно примено на 7.2.2018 

година. Исто така, цитираното известување на 

19.2.2018 година беше испратено и во електронска 

форма на електронската адреса на радиодифузерот ре-

гистрирана како информација за контакт во Централ-

ниот регистар на  Република Македонија, како и на 

електронските адреси на радиодифузерот евидентира-

ни во регистарот на радиодифузери на Агенцијата. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 

во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 

Директорот за покренување постапка за одземање на 

дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата 

Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИ-

ТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, бр.08-9 од 5.1.2015 година, и 

во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот 

на Предлогот Уп1 бр.08-43 од 6.2.2018 година, од 

страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ja 

исполнил обврскaтa предвиденa во член 80 став 5 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, Советот на Агенцијата врз основа на член 82 

став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на 

Агенцијата, бр.02-845/8 од 20.2.2018 година, донесе 

Одлука со која се одзема дозволата бр.08-9 од 

5.1.2015 година за телевизиско емитување на Тргов-

ското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 

ДООЕЛ Скопје, поради тоа што имателот на дозво-

лата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, односно не го платил надоместокот за дозвола-

та за телевизиско емитување во законски утврдениот 

рок.  

Согласно член 24 од Правилникот за процедури-

те на финансиското и сметководственото работење 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку 

имателот на дозволата за телевизиско или радио 

емитување не изврши плаќање на надоместокот, по 

доставената фактура во рокот наведен во став 3 на 

овој член од Правилникот, истата се сторнира и му 

се издава нова фактура која се однесува само на пе-

риодот на работењето, која фактура се плаќа не по-

доцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. 

Во спротивно наплатата на долгот, се врши по суд-

ски пат. 

Фактурата бр.2018-100-0009 (наш арх.бр.05-58/1) 

од 5.1.2018 година за надоместокот за дозволата за те-

левизиско емитување, се сторнира и на Трговското ра-

диодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ 

Скопје, му се издава нова фактура, која се однесува са-

мо на периодот на работењето, односно до денот на до-

несувањето на одлуката за одземање на дозволата, и 

која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена 

од денот на најзиното издавање.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-

ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 

против истата имателот на дозволата има право да под-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-

нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 

суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 

како во диспозитивот. 

 

 

Уп1 Бр. 08-43 

Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 

20 февруари 2018 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

 

Правна поука: Одлуката за одземање на дозвола-

та за телевизиско емитување на Трговското радиоди-

фузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје 

е конечна. Против одлуката за одземање на дозво-

лата, Трговското радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје има право да поднесе туж-

ба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на 

нејзиниот прием.  

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

581. 

Врз основа на член 13, став (6) од Законот за без-

бедност на храната („Службен  весник на Република 

Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 

43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16) директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИ-

ФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА 

ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА  ИЗДАВАЊЕ  

НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на издавање на серти-

фикатот за безбедност, формата и содржината на обра-

зецот на барањето за издавање на сертификатот, обра-

зецот на сертификатот за безбедност и висината на тро-

шоците во постапката за издавање на сертификатот за 

безбедност („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 68/11) во членот 2 став (2) во алинејата 3 по 

зборот „извоз“ се додаваат зборовите: „не постар од че-

тири месеци“.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“, а ќе се објави по претходно 

добиена согласност од Владата на Република Маке-

донија. 

 

Бр. 02-3945/3 Агенција за храна 

21 ноември 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

582. 

Врз основа на член 81, став (5) од Законот за вете-

ринарно здравство („Службен весник на Република 

Македонија“ 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 

53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС-

ЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СЕМЕ ЗА ВЕШТAЧКО 

ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЕМБРИОНИ И ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ, 

ЛИСТИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ДОЗВОЛЕН 

НИВНИОТ УВОЗ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА 

НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ 

ИЛИ  ДРУГ  ДОКУМЕНТ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВА 

ПРАТКАТА(
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за условите за увоз на семе на веш-

тачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листи на 

трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината 

и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или 

друг документ што ја придружува практата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 81/13 и 195/14), 

Прилозите 4, 5 и 6 се заменуваат со нови Прилози 4, 5 и 6 

кои се составен дел на овој правилник. 

Во Прилогот 10 Образецот 1 се заменува со нов 

Образец 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Прилогот 12 се заменува со нов Прилог 12 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-535/1 Агенција за храна 

9 февруари 2018 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

                            
 (*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Ко-

мисијата  бр. 2006/168/ЕЗ од 4 јануари 2006 година за утврдување 
на условите за здравјето на животните и ветеринарни проверки за 

увоз во Заедницата на ембриони од говеда и за укинување на Од-

лука 2005/217/ЕЗ, CELEX бр. 32006D0168, изменета и дополнета 
со Одлука на Комисијата за спроведување 2013/309/EУ од 19 јуни 

2013 година за изменување на Анексите II, III и IV од Одлуката 

2006/168/EЗ во врска со одредени барања за ветеринарна серти-
фикација за увоз во Унијата на ембриони од говеда, CELEX бр. 

32013D0309 и со Одлуката на Комисијата бр. 2010/472/ЕЗ од 26 

август 2010 година за увоз во Унијата на семе, јајце клетки и ем-

бриони на животни од видот овци и кози, CELEX бр. 

32010D0472, изменета и дополнета со Одлука на Комисијата 

2014/802/ЕУ од 14 ноември 2017 година, а се оденсува на здрав-
ствените барања за промет и увоз на ембриони добиени од овци и 

кози во Заедницата, а поврзани со болеста скрепи, CELEX бр. 

32014D0802 и Одлука на Комисијата 2016/2002/ЕУ од 8 ноември 
2016 година за изменување на за изменување на Прилогот Е од 

Директивата на Комисијата 91/68/ЕЕЦ, Прилогот III од Одлуката 

на Комисијата 210/470/ЕУ во поглед на промет со овци и кози и и 
нивното семе за вештачко осменување како и нивниот увоз од 

Унијата во поглед на правилта за спречување, контрола и искоре-

нување на одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопа-
тии, CELEX бр. 32016D2002. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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