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Стр.
1992. Правилник за поблиските услови 

во поглед на објектите, опремата и 
кадарот кои треба да ги исполнат 
производителите на ветеринарно-
медицински препарати, формата и 
содржината на образецот на барање-
то и документацијата за добивање 
на одобрение за производство на ве-
теринарно-медицински препарати, 
висината на трошоците за издавање 
на одобрение за производство на 
ветеринарно-медицински препа-
рати, начинот на работа на носи-
телите на одобрението за 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1975.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожарни-
карството (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 67/2004 и 81/2007) и член 10 од Законот за финанси-
рање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија“ број 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), а во врска со член 
44 став 2 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа и член 22 став 1 точка 11 од Зако-
нот за локалната самоуправа (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 5/2002), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 го-
дина, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА 
ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТE ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ 

ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за рас-

пределба на наменски дотации за плати и додатоци на 
плати за вработенитe во територијалните противпожар-
ни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2014 го-
дина, по општини.

Члeн 2
Средствата за плати и додатоци на плати за вработе-

ните во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Република 
Македонија за 2014 година, во раздел 06001 – Министер-
ство за внатрешни работи, Програма A – Децентрализа-
ција, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности 
на единиците на локалната самоуправа.

Член 3
Средствата од членот 2 од оваа уредба се распределу-

ваат по општини, согласно следните критериуми:
- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на 

склучени спогодби за преземање во надлежност на Гра-
дот Скопје и општините и

- износ на основни плати и додатоци на плати по вра-
ботен во ТППЕ, согласно закон.

Член 4
Распределбата на средствата од членот 2 од оваа 

уредба по општини, се врши преку Министерството за 
внатрешни работи.

Член 5
Остатокот од средствата по исплатени плати и дода-

тоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно ниво, 
се пренесува во наредниот месец.

Стр.
производство на ветеринарно-меди-
цински препарати, како и начинот 
на водење на евиденција на ветери-
нарно-медицинските препарати кои 
се пуштени во промет (*)................. 7

1993. Одлука за користење на повласте-
на тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори 
на енергија ............................................ 19

1994. Решение за стекнување на статус 
на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија ................ 19
Огласен дел....................................... 1-124

Член 6
Остатокот од средствата по исплатени плати и дода-

тоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2014 го-
дина, Министерството за финансии го враќа во Буџетот 
на Република Македонија.

Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.  

Бр. 41-3356/1 Заменик на претседателот
11 јуни 2013 година на Владата на Република

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

__________
1976.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
КУЛТУРА

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за култура се да-

ва на времено користење недвижни ствари – голинка со 
површина од 1485 м2, земјиште под зграда со површина 
од 374 м2 и објект зграда бр.1, кат приземје, влез 001, со 
површини од 320м2 и 3 м2, и кат 01, влез 002, со пов-
ршина од 241 м2, лоцирани на КП бр.8475/1, со адреса 
на ул. Разловци, КО Разловци, запишани во Имотен 
лист бр. 318, сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат без надомест на времено користење за период до 
осум дена.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 41-3574/1 Заменик на претседателот
11 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1977.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА НИКОЛА 

ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ ОД ДЕЛЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ство за култура му престанува користењето на недвиж-
ните ствари – голинка со површина од 1485 м2, земјиш-
те под зграда со површина од 374 м2 и објект зграда 
бр.1, кат приземје, влез 001, со површини од 320м2 и 3 
м2, и кат 01, влез 002, со површина од 241 м2, лоцирани 
на КП бр.8475/1, со адреса на ул. Разловци, КО 
Разловци, запишани во Имотен лист бр. 318, сопстве-
ност на Република Македонија.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат без надомест на трајно користење на Националната 
установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од 
Делчево.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа Центар за култура Ни-
кола Јонков Вапцаров од Делчево во рок од 5 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.

Бр. 41-3574/2 Заменик на претседателот
11 јуни 2013 година на Владата на Република

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

__________
1978.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 157/2010, 53/2011 и 1/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седница, одржана на 11.6.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2012 – 31.12.2012 ГОДИНА

Член 1
Co оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 
периодот 1.01.2012 – 31.12.2012 година бр.02-2486/1, од 
29.5.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија".

Бр. 41-3739/1 Заменик на претседателот
11 јуни 2013 година на Владата на Република

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

__________
1979.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Царинска-
та управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 
105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 113/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 4 
јуни 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. Дритон Фејза се разрешува од должноста заменик 
на директорот на Царинската управа, орган во состав на 
Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 23-3967/1 Претседател на Владата
4 јуни 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1980.
Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Царинска-

та управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 
105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 113/2012), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 4 
јуни 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За заменик на директорот на Царинската управа, 
орган во состав на Министерството за финансии, се име-
нува Лавдрим Велиу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 23-3968/1 Претседател на Владата
4 јуни 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1981.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 јуни 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“–ВЕЛЕС

1. За член на Управниот одбор на Јавното претприја-
тие за водостопанство „Лисиче“ – Велес се именува 
Стојче Тапанџиоски.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 23-4227/1 Претседател на Владата
11 јуни 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

1982.
Врз основа на член 79 точка 7 од Законот за приват-

но обезбедување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи, 
донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ПРИСИЛБА

Член 1
Со ова упатство се пропишува начинот на примена 

на средствата за присилба.

Член 2
Работникот за обезбедување средствата за присилба  

ги применува ако саканата цел не е постигната со приме-
на на ненасилни средства.

Член 3
Средствата за присилба не се применуваат спрема де-

ца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица, тешки 
инвалиди и бремени жени, освен ако овие лица со огне-
но оружје или друго опасно средство непосредно го за-
грозуваат животот на работникот за обезбедување или 
на друго лице.

Член 4
Ако со примената на средствата за присилба е пре-

дизвикана повреда или настапила смрт, веднаш се обез-
бедува медицинска помош на повреденото лице и се из-
вестува Министерството за внатрешни работи.

Член 5
Под примена на физичка сила во смисла на ова упат-

ство се смета употребата на различни зафати, боречки 
вештини или на нив слични постапки врз телото на дру-
го лице, кои имаат за цел одбивање на напад, спречува-
ње бегство на лице или совладување на отпорот на тоа 
лице.

Член 6
Работникот за обезбедување по претходно предупре-

дување применува физичка сила заради одбивање на не-
посреден противправен напад насочен кон неговиот жи-
вот или животот на лицата кои ги обезбедува или непо-
среден противправен напад насочен кон уништување, 
оштетување или отуѓување на имотот што го обезбеду-
ва.

Член 7
Ако работникот за обезбедување оцени дека непо-

средниот напад или отпорот од страна на лицето може 
да биде совладен само со примена на физичка сила, пр-
венствено ќе го примени  тоа средство за присилба.

Ако работникот за обезбедување оцени дека неможе 
да го совлада отпорот или да одбие напад врз себе, лич-
носта или објектот што ги обезбедува само со примена 
на физичка сила, ќе примени гумена палка.

Член 8
За отпор во смисла на член 7 од ова упатство се сме-

та секое спротиставување на наредбите на работникот 
за обезбедување издадени за одалечување од определе-
но место, за соодветно постапување, за задржување,  со 
кое тоа се оневозможува.

Отпорот може да биде активен и пасивен.
Активен отпор постои кога лицето дава отпор со при-

мена на оружје, орудие, други предмети или физичка си-
ла (се бори, се турка, се засолнува со разни предмети) и 
на тој начин го оневозможува работникот за  обезбедува-
ње да ги извршува службените работи.

Пасивен отпор постои кога лицето нема да се одзве 
на предупредувањето на работникот за обезбедување 
или ќе се стави во таква положба (ќе легне, ќе клекне, 
ќе се фати за некој предмет и слично) со кое се оневоз-
можува извршувањето на службените работи.

Член 9
Работникот за обезбедување веднаш престанува да 

применува физичка сила или гумена палка штом преста-
не непосредниот напад или отпорот од страна на лицето 
против кое е употребена гумена палка или физичка си-
ла.

Член 10
Кога лицето дава пасивен отпор гумена палка не се 

применува, освен ако лицето со пасивниот отпор ја оне-
возможува интервенцијата на работникот за обезбедува-
ње, а нема други можности таквиот отпор да се совлада 
или примената на физичка сила е без успех.

Член 11
Гумена палка не се применува врз виталните делови 

на телото (главата, слабините, стомакот).

Член 12
Средства за врзување на лица се: лисици, пластични 

стеги и прирачни средства (ленти, ленти за лепење, ко-
жен или пластичен ремен, врвки или други средства со 
кои на лицето може да му се заврзат рацете).

Ако работникот за обезбедување со себе нема лиси-
ци или пластични стеги може да употреби прирачни 
средства. Со употребата на прирачните средства треба 
да се прекине веднаш штом се обезбедат лисици или 
пластични стеги, само доколку истото не влијае на без-
бедноста на постапката, на работникот за обезбедување 
или безбедноста на трети лица.

Работникот за обезбедување кога користи лисици 
или пластични стеги му ги врзува рацете на лицето зад 
неговиот грб.

Член 13
Под примена на хемиски средства (спреј) се смета 

примена на течни форми на распрскувачи, кои не се 
штетни за здравјето на луѓето.

Работникот за обезбедување го користи на начин 
што го стиска спрејот и го насочува кон лицето. При 
примената на спрејот треба да се почитуваат упатствата 
на производителот.

Спрејот треба да е наполнет со супстанца која на-
дразнува и да е покриен во делот каде што се активира. 
Дозата треба да е наполнета со гас под притисок. 

Член 14
Дресирано куче како средство на присилба,се приме-

нува по претходно предупредување заради одбивање на 
непосреден напад над работникот за обезбедување, на 
лицето или објектот што  се обезбедува.
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Член 15
Дресираните кучиња треба да бидат водени од стра-

на на посебно обучени работници за обезбедување и др-
жени на врвца и со заштитна корпа на муцката.

Дресираните кучиња се применуваат со заштитна 
корпа, тогаш кога е дозволена употреба на физичка сила 
и гумена палка, а без заштитна  корпа тогаш кога е доз-
волена примена на огнено оружје.

Член 16
Работникот за обезбедување применува огнено оруж-

је, само ако објективно не може да ја извести полиција-
та и  ако  со други средства за присилба не може да од-
бие од себе непосреден противправен напад на начин  
со кој се загрозува неговиот живот, животот на лицето 
или имотот што ги обезбедува или напад кој го вршат 
две или повеќе лица односно напад од очигледно физич-
ки посилно лице или лице кое се служи со посебни ве-
штини.

Како напад со огнено оружје се смета и самото посе-
гање по огнено оружје.

Член 17
Работникот за обезбедување пред примената на огне-

ното оружје гласно предупредува „стој, обезбедување!“, 
а потоа и вторпат гласно предупредува „стој, ќе пукам“.

Огненото оружје се применува на  начин на кој  се 
предизвикува најмала можна последица по животот и 
здравјето на лицето спрема кое е применето.

Член 18
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе отпочне да се применува од 03 јули 2013 го-
дина.

Бр.12.1-36716/1 Министер
10 јуни 2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

1983.
О Б Ј А В А

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 
и Советот на министри на Босна и Херцеговина за сора-
ботка во областа на здравството и медицинските науки, 
потпишана во Сараево на 4 октомври 2012 година, рати-
фикувана од Собранието на Република Македонија со 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на 
Република Македонија и Советот на министри на Босна 
и Херцеговина за соработка во областа на здравството и 
медицинските науки, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/2013, е влезена во сила 
на 31 мај 2013 година.

7 јуни 2013 година Министер,
Скопје Никола Попоски, с.р.

_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1984.

Врз основа на член 219 став 6 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 43/12 и 145/12), министерот за здравство до-
несе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, ВИСИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО

ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1
Во Правилникот за поблиските критериуми, висина-

та и начинот на исплата на паричната награда на здрав-
ствените работници и здравствените соработници врабо-
тени во јавните здравствени установи („Службен весник 
на Република Македонија”, бр. 102/12) во членот 2 став 
2 зборовите „износ од 30.000,00 денари месечно“ се за-
менуваат со зборовите „висината на нето платата во ко-
ја се вклучени сите додатоци на плата на здравствениот 
работник односно здравствениот соработник“. 

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 07-4456/2
11 јуни 2013 година Министер за здравство,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1985.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 6.6.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ 

СУД БИТОЛА

1. За судија на Апелациониот суд Битола е избрана:
- Пакизер Алиоска – Виш соработник во Управа за 

водење на матични книги ПК-Ресен. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 07-1187/1 Судски совет
6  јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

_________
1986.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за су-
довите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден  
12.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
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Се констатира престанок на судиската функција на 
Исмаилхаки Хасани, судија на Апелациониот суд 
Скопје, со навршување на 64 години на 23.05.2013 го-
дина. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  12.06.2013 година. 

Бр. 07-1253/1 Судски совет
12 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

_________
1987.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за су-
довите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден  
12.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Виолета Јанкуловска, судија на Апелациониот суд Би-
тола, со навршување на 64 години на 12.06.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  12.6.2013 година. 

Бр. 07-1252/1 Судски совет
12 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

_________                          
1988.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа 
на  член 39 од Законот за Судски совет на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), обја-
вува

О Г Л А С

- За избор на 1 (еден) судија на Управниот суд.
Кандидатите за избор на судија треба да ги исполну-

ваат  условите предвидени во член 45 од Законот за су-
довите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), како и посебни-
те услови предвидени во член 17 став (2) алинеја 1 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за судо-
вите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

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

Бр. 07-1262/1 Судски совет
13 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1989.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008,  57/2010, 135/2011 и 
13/2013), постапувајќи по Барањето на Евроинс Осигу-
рување АД Скопје поднесено на ден 22.5.2013 година, 
Комисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на седницата одржана на ден 6.6.2013 година до-
несе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ

НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Евроинс Осигурување АД Скопје се дава одоб-
рение за издавање на долгорочни хартии од вредност по 
пат на приватна понуда - седма емисија на 732 обични 
акции со вкупен износ на емисијата од 23.079.960 де-
нари, согласно Одлуката бр. 02-1400/6 од 10.05.2013 го-
дина за зголемување на основната главнина на Евроинс 
Осигурување АД Скопје со парични влогови преку изда-
вање на седма емисија на обични акции по пат на при-
ватна понуда за институционален инвеститор, донесена 
од Собранието на акционери на Друштвото на ден 
10.05.2013 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-
1400/6 од 10.05.2013 година за зголемување на основна-
та главнина на Евроинс Осигурување АД Скопје со па-
рични влогови преку издавање на седма емисија на обич-
ни акции по пат на приватна понуда за институциона-
лен инвеститор, донесена од Собранието на акционери 
на Друштвото на ден 10.05.2013 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот ре-
гистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите 
од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии 
од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работ-
ни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија  да достави доказ дека е 
извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-
њето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

УП1 Бр. 07 - 27 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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1990.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, сод-
ржина и начин на водење, ажурирање на податоците и 
пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друш-
тва со посебни обврски за известување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 6.6.2013 го-
дина донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. ФАБРИКА ИЛИНДЕН АД СКОПЈЕ СЕ БРИШЕ 
од Регистарот на акционерски друштва со посебни об-
врски за известување, поради стечај. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

УП1 Бр. 07 - 30 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

1991.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.  95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, сод-
ржина и начин на водење, ажурирање на податоците и 
пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друш-
тва со посебни обврски за известување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 6.6.2013 го-
дина донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото за производство и монтажа на метални 
конструкции МЕТАЛЕЦ АД увоз-извоз Прилеп СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување, поради стечај. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

УП1 Бр. 07 - 31 Комисија за хартии од вредност
6 јуни 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

1992.
Врз основа на член 31 став (3), член 32 став (9), член 

33 став (2) и член 35 став (7) од Законот за ветеринарно-
медицински препарати (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОБ-
ЈЕКТИТЕ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕ-
ТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-
РАЊЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ДОБИВА-
ЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕ-
ТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, ВИ-
СИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИ-
НАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, НАЧИНОТ 
НА РАБОТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ОДОБРЕНИЕ-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕ-
ДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ, КАКО И НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ВЕТЕРИ-
НАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ КОИ СЕ

 ПУШТЕНИ ВО ПРОМЕТ ()

Дел I

Општи одредби
 

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските усло-

ви во поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба 
да ги исполнат производителите на ветеринарно-ме-
дицински препарати, формата и содржината на образе-
цот на барањето и документацијата за добивање на одоб-
рение за производство на ветеринарно-медицински пре-
парати, висината на трошоците за издавање на одобре-
ние за производство на ветеринарно-медицински препа-
рати, начинот на работа на носителите на одобрението 
за производство на ветеринарно-медицински препарати, 
како и начинот на водење на евиденција на ветери-

 Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Дирек-
тивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Но-
ември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицински-
те препарати на Заедницата (32001L0082); изменета и дополнета 
со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Сове-
тот од 10 Февруари 2004 година (32004L0028); изменета и дополне-
та со Директивата 2009/9/ЕК (32009L0009); изменета и дополнета 
со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на 
Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директива-
та 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 
2009 година (32009L0053); изменета и дополнета со Регулативата 
(ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 ју-
ни 2009 година (32009R0596); Поглавје 2 и 3 од Дел 1 (Основни ба-
рања за медицинските препарати) од деталните деталните упатства 
за добра производна пракса издадени од Европската Комисија во 
Правилата кои ги регулираат медицинските препарати, Волумен 4.
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нарно-медицинските препарати кои се пуштени во про-
мет.

Член 2
Одредбите од овој правилник се применуваат и за хо-

меопатски ветеринарно-медицински препарати.

Член 3
Одделни поими употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1) “Ослободување на серија ветеринарно-медицин-

ски препарати“ е испитување на релевантната докумен-
тација со цел да се утврди сообразност на серијата на 
препаратот со одобрението за ставање во промет.

2) “Место на производство“ е ограничен простор кој 
претставува комплетна целина во кој носителот на одоб-
рението за производство врши производство на ветери-
нарно-медицински препарати.

3) “Земја членка“ е држава членка на Европската 
Унија.

4) “Трета земја“ се сите земји освен Република Маке-
донија и земјите членки на Европската Унија.

5) “Oбезбедување на фармацевтски квалитет” е вкуп-
ниот збир на организирани активности предвидени со 
цел да се обезбеди дека ветеринарно-медицинските пре-
парати го имаат бараниот квалитет за употребата за која 
се наменети.

Дел II
Поблиски услови во поглед на кадар, објекти 

и опрема

Член 4
(1) Производителот на ветеринарно-медицински пре-

парати треба да располага со следниот кадар:
1) раководител на производство;
2) раководител на контрола на квалитет и
3) квалификувано лице одговорно за спроведување 

на активностите од член 35 од Законот за ветеринарно-
медицински препарати (доколку барем едно од лицата 
од точка 1) и 2) од овој став, не е одговорно за спроведу-
вање на тие активности).

(2) Во големите производствени капацитети работи-
те утврдени со ставовите (4), (5) и (6) на овој член може 
да се делегираат на други лица.

(3) Квалификуваното лице од став (1) точка 3) од 
овој член треба да е постојано и континуирано на распо-
лагање на производителот и:

1) за ветеринарно-медицински препарати произведе-
ни во Република Македонија, да обезбеди дека секоја се-
рија на ветеринарно-медицински препарати е произведе-
на и контролирана согласно со Законот за ветеринарно-
медицински препарати и условите за одобрување за ста-
вање во промет;

2) за ветеринарно-медицински препарати произведе-
ни во земји членки на Европската Унија, да обезбеди де-
ка секоја увезена серија на ветеринарно-медицински пре-
парати е произведена и контролирана согласно со зако-
нодавството на соодветната земја членка и условите за 
одобрување за ставање во промет;

3) за ветеринарно-медицински препарати произведе-
ни во трета земја, да обезбеди дека секоја производна се-
рија што е увезена подлежи на комплетно испитување 
на квалитетот и испитување на квантитетот на најмалку 
фармаколошки активните супстанции, како и на сите 
други тестови или контроли кои се неопходни за да се 
обезбеди квалитетот на ветеринарно-медицинските пре-
парати во согласност со барањата за одобрување на ста-
вањето во промет и 

4) да потврди во евиденцијата, во текот на изведува-
ње на операциите и пред секое пуштање во промет, дека 
секоја производствена серија ги исполнува одредбите 
од член 35 од Законот за ветеринарно-медицински пре-
парати.

(4) Раководителот на секторот за производство треба 
да:

1) гарантира дека ветеринарно-медицинските препа-
рати, се произведуваат и чуваат во согласност со барања-
та од соодветната документација, со цел постигнување 
на бараниот квалитет;

2) одобри упатства, кои се однесуваат на производни-
те постапки и да обезбеди нивна доследна примена;

3) обезбеди дека производната докуметација е анали-
зирана и потпишана од страна на одговорното лице 
пред да биде доставена до одделот за контрола на квали-
тетот;

4) го контролира одржувањето на просторот и опре-
мата во одделот за производство;

5) потврди дека се извршени потребните валидации 
и

6) обезбеди спроведување на почетна и континуира-
на обука на персоналот, прилагодена на нивните пот-
реби.

(5) Раководителот на секторот за контрола на квали-
тет треба да:

1) ги одобри или одбие почетните материјали и мате-
ријалот за пакување, меѓупроизводите, полупроизводи-
те и готовите производи, ако не се во согласност со спе-
цификациите;

2) ја провери документацијата на секоја серија на ве-
теринарно-медицински препарат;

3) обезбеди спроведување на сите потребни испиту-
вања;

4) одобри спецификации, упатства за земање приме-
роци, методи за испитување, и други постапки на кон-
тролата на квалитет;

5) ги одобри и надгледува изведувачите на испитува-
њата под договор (секоја договорна лабораторија за кон-
трола на квалитетот);

6) го контролира одржувањето на просторот и опре-
мата во одделот;

7) потврди дека се извршени соодветните валидации 
на аналитичките методи и

8) обезбеди спроведување на почетна и континуира-
на обука на персоналот, прилагодена на нивните пот-
реби.

(6) Раководителите на производство и контрола на 
квалитет имаат и заеднички обврски кои се однесуваат 
на квалитетот на ветеринарно-медицинските препарати 
и тоа:
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1) одобрување на пишаните процедури и упатства, 
вклучувајќи и нивна измена;

2) следење и контрола на амбиенталните услови во 
производството, вклучувајќи ја и хигиената во погонот;

3) валидација на процесите;
4) обука и интерни проверки;
5) одобрување и проверка на добавувачите на сите 

почетни материјали;
6) одобрување и контрола на договорените произве-

дувачи;
7) дефинирање и контрола на условите за чување на 

почетни материјали и готови производи;
8) чување на записи, извештаи и документација;
9) следење на исполнувањето на барањата на добра-

та производна пракса и
10) проверка, испитување и земање примероци со 

цел да се врши мониторинг на факторите кои можат да 
влијаат на квалитетот на производот.

Член 5
(1) Објектите за производство на ветеринарно-ме-

дицински препарати треба да бидат сместени на локаци-
ја којашто земајќи ги во предвид мерките за заштита на 
производството е најмалку ризична во поглед на конта-
минација на почетните материјали или готовиот произ-
вод.

(2) Објектите од став (1) на овој член треба внимател-
но да се одржуваат, така што поправките и одржување-
то нема да претставуваат опасност по квалитетот на пре-
паратот.

(3) Објектите од став (1) на овој член треба да се чис-
тат, а по потреба и дезинфицираат, согласно детално 
пропишани постапки на производителот.

(4) Осветлувањето, температурата, влажноста и вен-
тилацијата треба да бидат соодветни, без штетно дирек-
тно или индиректно влијание врз ветеринарно-медицин-
ските препарати во текот на производството и чувањето 
или врз правилното функционирање на опремата.

(5) Објектите од став (1) на овој член треба да бидат 
проектирани и опремени на начин со кој ќе се спречи 
влез на инсекти и животни.

(6) Производителот треба ги превземе сите неопход-
ни мерки за да оневозможи влез на неовластени лица, и 
да осигура дека просториите за производство, складира-
ње и контрола на квалитет не се користат за минување и 
движење на кадарот којшто не работи во нив.

Член 6
(1) Со цел да се минимизира ризикот од сериозна ме-

дицинска опасност заради вкрстена контаминација, тре-
ба да се обезбедат наменски и одвоени простории за про-
изводство на одредени ветеринарно-медицински препа-
рати, како што се високо сензибилизирачки супстанции 
или биолошки подготовки.

(2) Производството на одредени дополнителни пре-
парати, како што се одредени антибиотици, одредени 
хормони, одредени цитотоксици, одредени високоактив-
ни препарати и не-медицински препарати, не треба да 
се врши во исти простории. Во исклучителни случаи, 
овие препарати може да се произведуваат во ист произ-

воден простор со примена на кампањско производство, 
под услов да се применуваат посебни мерки на претпаз-
ливост и да се спроведе потребната валидација.

(3) Во просториите кои се користат за производство 
на ветеринарно-медицински препарати не може да се 
врши производство на технички отрови, како што се пес-
тициди и хербициди.

(4) Просториите треба да се распоредени на начин 
којшто треба да овозможи логичен тек на производните 
постапки и потребен степен на чистота.

(5) Соодветноста во работењето и во просторот за 
складирање во текот на процесот треба да овозможи пра-
вилно и логично поставување на опремата и материјали-
те со што се минимизира ризикот од забуни меѓу различ-
ните медицински препарати или нивните компоненти, 
се избегнува вкрстена контаминација и се минимизира 
ризикот од изоставување или погрешна примена на би-
ло кој од чекорите на производство или контрола.

(6) Во просториите каде што се сместени почетните 
и примарните материјали за пакување, меѓупроизводите 
или неспакуваните производи - во рефус, внатрешните 
површини (ѕидови, подови и тавани) треба да се мазни, 
да немаат пукнатини и отворени дупки, не треба да от-
пуштаат честички и истите треба да се лесни за чистење 
и по потреба за дезинфекција.

(7) Водоводната мрежа, електричната инсталација, 
уредите за вентилација и останатите уреди треба да се 
проектирани и поставени на начин со којшто ќе се избег-
не создавање на вдлабнатини кои тешко се чистат. Зара-
ди нивно одржување, доколку е можно, истите треба да 
се пристапни од надворешната страна на производниот 
простор.

(8) Одводите треба да се со соодветна големина и да 
бидат затворени. Потребно е да се избегнуваат отворени 
канали, но доколку се неопходни, истите треба да се 
плитки заради олеснување на чистењето и дезинфекци-
јата.

(9) Производните простории треба да имаат ефикас-
на и соодветна вентилација, со уреди за контрола на воз-
духот (вклучувајќи ги температурата и каде што е пот-
ребно, влажноста и филтрацијата), и истите да се соод-
ветни за препаратите со коишто се ракува, за операции-
те кои се преземаат со нив и во однос на надворешната 
средина.

(10) Мерењето на почетните материјали треба да се 
врши во засебна просторија за мерење, наменета за таа 
потреба.

(11) При собирање на прав, во текот на земањето 
примероци, мерењето, мешањето и обработката, како и 
пакувањето на сувите препарати, треба да се преземат 
конкретни мерки со цел да се избегне вкрстена контами-
нација и да се олесни чистењето.

(12) Просториите за пакување на ветеринарно-ме-
дицинските препарати треба да се посебно проектирани 
и распоредени како би се избегнала вкрстена контамина-
ција и мешање на препаратите.

(13) Просториите за производство треба да се добро 
осветлени, особено кога се вршат визуелни контроли.

(14) Во рамките на делот за производство може да се 
вршат контроли во текот на процесот доколку не прет-
ставуваат ризик за производството.
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Член 7
(1) Просторите за складирање треба да се со капаци-

тет кој овозможува уредно складирање на различните ка-
тегории на материјали и препарати: почетни материјали 
и материјали за пакување, меѓупроизводи, неспакувани 
и крајни препарати, препарати во карантин, препарати 
кои се пуштени во промет, одбиени, вратени или препа-
рати повлечени од промет.

(2) Просторите за складирање треба да се проектира-
ни или прилагодени на начин кој ќе обезбеди соодветни 
услови за складирање, истите треба да се чисти и суви и 
во нив да се оддржуваат температури во рамки на при-
фатливи граници. Доколку се потребни посебни услови 
за складирање, истите треба да се обезбедат, проверат и 
да се набљудуваат.

(3) Приемниот простор и просторот за испорака тре-
ба да ги заштитуваат материјалите и препаратите од вре-
менските услови.

(4) Приемниот простор треба да е проектиран и опре-
мен на начин што ќе овозможи контејнерните со влезни-
те материјали да може да се исчистат пред складира-
њето, доколку е неопходно. 

(5) Доколку карантинот е обезбеден со чување во по-
себни простории - физички карантин, истите треба да се 
јасно обележани и пристап до нив да имаат само овлас-
тените лица. Секој систем што го заменува физичкиот 
карантин, треба да обезбеди иста безбедност.

(6) За земање мостри од почетните материјали, треба 
да се обезбеди засебен простор. Доколку земањето мос-
три се врши во просториите за складирање, истото тре-
ба да се врши на начин кој ќе спречи контаминација или 
вкрстена контаминација.

(7) За складирање на одбиени, повлечени или врате-
ни материјали или препарати, треба да се обезбедат из-
двоени простории.

(8) Високоактивните материјали или препарати тре-
ба да се складираат во сигурни и безбедни простории.

(9) На печатените материјали наменети за пакување 
треба да се обрне посебно внимание на безбедното и си-
гурно складирање заради сообразноста со ветеринарно-
медицинските препарати.

Член 8
(1) Лабораториите за контрола на квалитет треба да 

се одвоени од местата за производство, особено лабора-
тории за контрола на биолошки и микробиолошки мате-
ријал и радиоизотопи, кои исто така треба да се одвоени 
едни од други.

(2) Контролните лаборатории треба да се проектира-
ни на начин којшто би соодветствувал со операциите 
кои ќе се вршат во нив.

(3) Контролните лаборатории треба да поседувааат 
доволно простор со цел да се избегне вкрстена контами-
нација и мешање на препаратите, како и соодветен прос-
тор за чување на примероците и записите.

(4) Осетливите инструменти треба да се заштитат од 
вибрации, влажност, електрични пречки и други влија-
нија, во засебни простории, доколку е неопходно.

(5) Во лабораториите кои ракуваат со биолошки или 
радиоактивни примероци, потребно е да се обезбедат по-
себни услови во согласност со прописите од областа на 
ветеринарното здравство.

Член 9
(1) Просториите за одмор и исхрана на кадарот тре-

ба да бидат одвоени од останатите простории.
(2) Соблекувалните, просториите за миење и санитар-

ните јазли треба да се лесно достапни и со соодветен ка-
пацитет за одреден број на корисници. Санитарните јаз-
ли не треба да се директно поврзани со деловите за про-
изводство или складирање.

(3) Работилниците за одржување треба да се одделе-
ни од местата за производство, колку што е можно. До-
колку во местото за производство се складираат алатки 
и делови, истите треба да се чуваат во простории или 
плакари определени за таа намена.

(4) Живеалиштата на животни треба да се добро изо-
лирани од останатите простории, со засебен влез и уре-
ди за регулирање на воздухот.

Член 10
(1) Опремата за производство треба да е проекти-

рана, сместена и да се одржува на начин соодветен за 
нејзината намена.

(2) Поправките и одржувањето на опремата не треба 
да претставуваат опасност во однос на квалитетот на 
препаратите.

(3) Опремата за производство треба да е проектира-
на така што би можела лесно и целосно да се чисти. Чис-
тењето треба да се врши согласно детални и пишани по-
стапки на производителот, а опремата треба да се чува 
во чиста и сува состојба.

(4) Опремата за миење и чистење се одбира и корис-
ти така што не треба да биде извор на контаминација.

(5) Опремата се инсталира на начин со кој се избег-
нува можност за грешка или контаминација.

(6) Опремата за производство не треба да претставу-
ва опасност во однос на препаратите.

(7) Деловите на опремата за производство коишто до-
аѓаат во контакт со ветеринарно-медицинскиот препа-
рат не треба лесно да влегуваат во реакција, да се дода-
ваат и ресорбираат до граници кои можат да влијаат на 
квалитетот на препаратот и на тој начин да претставува-
ат опасност.

(8) За процесите на производство и контрола треба 
да има обезбедено ваги и опрема за мерење кои се со со-
одветна прецизност и опсег.

(9) Опремата за мерење, вагање, снимање и контрола 
треба да се калибрира и проверува во дефинирани вре-
менски интервали со соодветни методи, при што потреб-
но е да се чуваат записи од извршените тестови.

(10) Водоводната мрежа треба да е јасно означена и 
каде што е применливо, насоката на проток. 

(11) Цевките за дестилирана, дејонизирана, каде и за 
останати води, треба да се санитетски одржувани соглас-
но пишаните постапки на производителот во кои се де-
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тално дадени граничните вредности за микробиолошка 
контаминација како и активностите коишто треба да се 
преземат во случај на нивно надминување.

(12) Неисправната опрема треба да се отстрани од де-
ловите за производство и контрола на квалитет или јас-
но да се означи дека не работи.

Дел III

Одобрение за производство

Член 11
(1) За добивање на одобрение за производство на ве-

теринарно-медицински препарати, прозиводителот на 
ветеринарно-медицински препарати поднесува барање 
за добивање на одобрение за производство на ветери-
нарно-медицински препарати до Агенцијата за храна и 
ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Барањето од став (1) на овој член се издава на об-
разец во А4 формат на хартија во бела боја на осум меѓу-
себно поврзани страни.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член 
ги содржи следните податоци:

1) дел 1: Административни податоци;
2) дел 2: Информации за местото на производство;
3) дел 3: Контакт лица;
4) дел 4: Договорни лаборатории;
5) дел 5: Објекти за складирање и манипулација;
6) дел 6: Забелешки и
7) дел 7: Изјава и потпис.
(4) Кон барањето од став (1) на овој член се доста-

вува:
1) документи за добивање на одобрение за производ-

ство на ветеринарно-медицински препарати;
2) доказ за уплата на трошоци за добивање на одоб-

рение за производство;
3) решение со кое правното лице кое е подносител 

на барањето е регистрирано во Централен регистар на 
Република Македонија и

4) имотен лист како доказ за сопственост или дого-
вор за закуп на објектот за производство.

(5) Формата и содржината на барањето од став (1) на 
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 
правилник.

Член 12
Документите од член 11 став (4) точка 1) од овој пра-

вилник, кои се поднесуваат кон барањето за добивање 
одобрение за производство се состојат од:

1) писмена изјава на подносителот на барањето во 
која се наведени:

- ветеринарно-медицинските препарати и фармацевт-
ските форми кои ќе ги произведуваат;

- местото на производство и контрола на истите и
- активности кои се предмет на добивање на одобре-

нието.
Писмена изјава се поднесува и за производство на  

активни супстанции што се користат како почетни мате-
ријали вклучувајќи го комплетното или парциално про-

изводство, или увозот на активна супстанција што се ко-
ристи како почетен материјал, како што е дефинирано 
во Секција В од Дел 2 на Наслов I од Прилогот II од 
Правилникот за формата и содржината на образецот на 
барањето за издавање на одобрение за ставање во про-
мет на ветеринарно-медицински препарат, како и општи-
те и посебните услови кои треба да ги исполни ветери-
нарно-медицинскиот препарат за ставање во про-
мет(*1), и различните постапки на делење, пакување, 
или презентирање пред да се инкорпорираат во ветери-
нарно-медицинскиот препарат, вклучително и повторно 
пакување или декларирање како што се извршени од 
дистрибутерот на почетните материјали.

2) документ за детален опис на технолошкиот про-
цес на производство на ветеринарно-медицинскиот пре-
парат;

3) документ за техничко-технолошките услови и ло-
кацијата на објектите за производство, контрола и скла-
дирање на препаратите како и кадарот и техничка опре-
ма во согласност со Дел II од овој правилник;

4) список на техничка опрема која се користи и до-
каз за извршена калибрација на мерните инструменти;

5) листа на лица кои се раководители на производ-
ство и контрола, и други одговорни лица, нивни контакт 
податоци и квалификација;  

6) документи со кои се потврдува дека подносителот 
на барањето има вработено лица во согласност со член 
31  став (1) точка в) од  Законот за ветеринарно-ме-
дицински препарати, и тоа:

- контакт податоци, име и квалификација;
- биографија;
- диплома за завршен соодветен степен на образова-

ние,
- сертификат, и/или препорака за вработување, до-

колку е соодветно и
- договор за вработување или друг документ со кој 

се потврдува дека предметното лице е вработено кај под-
носителот на барањето.

7) писмена изјава на подносителот на барањето со ко-
ја потврдува дека ќе овозможи одговорното лице од точ-
ките 5) и 6) на овој член самостојно да ги извршува свои-
те должности и дека ги поседува сите потребни сред-
ства за таа цел;

8) писмена изјава на подносителот на барањето со ко-
ја потврдува дека при производството на ветеринарно-
медицински препарати ќе користи супстанции кои се 
произведени во согласност со стандардите за добра про-
изводна пракса и

9) писмена изјава на подносителот на барањето со ко-
ја потврдува дека производството на ветеринарно-ме-
дицински препарати ќе се врши во согласност со актив-
ностите наведени во одобрението за производство и во 
согласност со условите наведени во одобрението за ста-
вање во промет за соодветниот препарат. 

Член 13
Трошоците за издавање на одобрение за производ-

ство на ветеринарно-медицински препарати се определу-
ваат во зависност од реално потребните трошоци за не-
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гово издавање и изнесуваат 500 евра во денарска про-
тиввредност по средниот курс на Народна Банка на Ре-
публика Македонија на денот на уплата.

Дел IV
Начин на работа на носителите на одобрението за 

производство на препарати

Член 14
(1) Производителот треба да обезбеди обука за цели-

от кадар во рамките на местата за производство или во 
контролните лаборатории (вклучително и техничкиот ка-
дар, кадарот за одржување и чистење) како и за остана-
тиот кадар чијашто работа може да влијае врз квалите-
тот на препаратот. 

(2) Покрај основната теоретска и практична обука за 
добрата производна пракса, нововработениот кадар тре-
ба да има посетено обука којашто е соодветна на работ-
ните задачи кои им се доделени. 

(3) Обуките на кадарот треба да се континуирани, да 
се води евиденција за обуките, и повремено да се врши 
оценување на практичната ефикасност на истите. 

(4) Програмите за обука треба да се достапни, одоб-
рени или од раководителот на производството или од ра-
ководителот на контрола на квалитет, како што е соод-
ветно. 

(5) Кадарот којшто работи во делови каде постои опас-
ност од контаминација или чисти делови во коишто се ра-
кува со материјали што се високо активни, токсични, зараз-
ни или алергени, треба да помине посебна обука. 

(6) Посетителите или кадарот кој нема посетено обу-
ка не треба да влегува во деловите за производство и 
контрола на квалитет. 

(7) По исклучок на став (6) од овој член, посетители-
те или кадарот кој нема посетено обука може да влезе 
во деловите за производство и контрола на квалитет, са-
мо доколку е внимателно надгледуван и откако ќе биде 
известен за личната хигиена и пропишаната заштитна 
облека.

(8) Обуката треба да ги опфати сите основни начела 
и насоки на системот на обезбедување на квалитет.

Член 15
(1) Деталните програми за хигиената на кадарот тре-

ба да се утврдат и да се прилагодат кон различните пот-
реби во рамките на производствениот капацитет, и исти-
те треба да опфаќаат процедури во однос на здравјето, 
хигиенските практики и облеката на кадарот. 

(2) Процедурите од став (1) на овој член треба да ги 
разбере и да се придржува кон тие процедури секое ли-
це што е вклучено во делот на производство и контрола.

(3) Програмите за хигиена треба да се промовираат и 
за истите да се дискутира за време на обуките. 

(4) Целиот кадар на производителот на ветеринарно-
медицински препарати треба да се подложи на лекарски 
преглед пред вработување, и по првиот извршен лекар-
ски преглед, треба да се вршат прегледи секогаш кога е 
потребно во однос на работата и личното здравје.

(5) Производителот на ветеринарно-медицински пре-
парати треба да ги дефинира здравствените барања со 
кои се гарантира здравствената состојба на кадарот ко-
јашто може да е од важност во однос на квалитетот на 
препаратот.  

(6) Производителот на ветеринарно-медицински препа-
рати треба да преземе мерки со коишто гарантира дека ни-
ту едно лице заболено од заразна болест или лице кое има 
отворени лезии на кожата нема да се ангажира во производ-
ството на ветеринарно-медицинските препарати.

(7) Секое лице кое влегува во производниот простор 
треба да носи заштитна облека соодветна на операциите 
кои се вршат.

(8) Во производните и магацинските простории не мо-
же да се врши консумирање и чување на храна, пијалоци, 
прибор за пушење како и лекови за лична употреба. 

(9) Во производните простории или други простории 
каде може да дојде до несакан ефект врз препаратот, не 
може да се вршат нехигиенски постапки.

(10) Кадарот треба да избегнува директен контакт со 
рацете врз препаратот и деловите од опремата што доа-
ѓа во контакт со препаратот.

Дел V

Начин на водење на евиденција

Член 16
(1) Евиденцијата на ветеринарно-медицинските пре-

парати кои се пуштени во промет ја води носителот на 
одобрението за производство на ветеринарно-медицин-
ски препарати со внесување на следните податоци: 

- датум на производство,
- име на ветеринарно-медицински препарат,
- број на серија и рок на траење,
- произведена количина, 
- име и адреса на лицата на кои е дистрибиуиран ве-

теринарно-медицинскиот препарат и
- дистрибуирана количина.
(2) Евиденцијата се води во пишана и електронска 

форма.
Дел VI

Завршна одредба

Член 17
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

Бр. 13-2146/2
10 јуни 2013 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1993.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРА-
НИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 12.6.2013 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБ-

НОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се одобрува ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „СЕЛЕЧ-
КА РЕКА“ со инсталирана моќност од 1720 kW и со ло-
кација бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр. 336/3, КО 
Селци Буринец, Општина Струга.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, тргови-

ја и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје 
со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-26

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала 
МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“

- податоци за локација на електроцентралата: локаци-
ја бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр.336/3, КО Сел-
ци Буринец, Општина Струга 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1720 kW
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7.055.110 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот 

производител: повластена тарифа која што важела на де-
нот на донесување на решението за стекнување на при-
времен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“, 
УП 1 бр.08-45/12 од 19.3.2012 година, односно се одо-
брува користење на повластените тарифи за одделните 
блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

по блокови (kWh)

Повластена тарифа 
за испорачаната еле-
ктрична енергија по 
блокови (€¢/kWh)

I ≤ 85.000 12,00
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00
V > 700.000 4,50
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- период на користење на повластените тарифи: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 
нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-137/13
12 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1994.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРА-
НИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 12.6.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител

на електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „СЕ-
ЛЕЧКА РЕКА“ со инсталирана моќност од 1720 kW и 
со локација бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр.336/3, 
КО Селци Буринец, Општина Струга.

2. Податоци за носителот на ова решение:
- назив и седиште: Друштво за производство, тргови-

ја и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје 
со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-26

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала 
МХЕ „СЕЛЕЧКА РЕКА“

- податоци за локација на електроцентралата: локаци-
ја бр. 384 на КП бр. 590/3, бр. 692/4 и бр.336/3, КО Сел-
ци Буринец, Општина Струга 

- инсталирана моќност на елект  роцентралата: 1720 kW
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7.055.110 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение: 

12.6.2033 година
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага 

неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-136/13
12 јуни 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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