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Бр. 48 - Стр. 3

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1230.
Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13,
44/15, 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП КАКО И ЗА ЗАСНОВАЊЕТО НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ
Член 1
Во Уредбата за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за
засновање на право на стварна службеност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/13, 175/13,
134/14, 161/14, 15/15 и 2/16), во членот 2, став 7, по
зборовите: „ А3 - групно домување“ сврзникот „и“ се
заменува со запирка, а по зборовите: „В - јавни институции“ се додаваат зборовите: „и А1 – индивидуално
домување“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1676/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1231.
Врз основа на член 38 став 11 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016
година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОДЕЛИ НА ЕДНА ЈАВНА НАУЧНА И ДРЖАВНА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА ЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОСНОВАНО ОД ОПШТИНАТА ИЛИ ГРАДОТ СКОПЈЕ ОД ОБЛАСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
Член 1
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за определување на големината на површината
на земјоделското земјиште во државна сопственост
што може да се додели на една јавна научна и државна
образовна институција од областа на земјоделството и
на едно училиште за средно образование основано од
општината или Градот Скопје од областа на земјоделството.

Член 2
Големината на површината на земјоделското земјиште во државна сопственост што може да се додели
на една јавна научна и државна образовна институција
од областа на земјоделството се определува во зависност од бројот на студенти кои треба да изведуваат
практична настава на земјоделското земјиште, бројот и
видот на научно истражувачките активности кои се извршуваат, бројот и видот на сточен фонд со кој располага наменети за потребите на научно истражувачките
и образовни активности и квалитетот на земјиштето и
тоа:
1) За секој запишан студент се доделува 0,1 хектар
земјоделско земјиште во државна сопственост од I до
IV катастарска класа или 0,2 хектари од V до VIII катастарска класа;
2) За секоја научно истражувачка активност од областа на растително земјоделско производство се доделува 1 хектар земјоделско земјиште во државна сопственост од I до IV катастарска класа или 2 хектари од
V до VIII катастарска класа;
3) За секоја научно истражувачка активност од областа на сточарското земјоделско производство се доделува 0,2 хектари земјоделско земјиште во државна
сопственост од I до IV катастарска класа или 0,4 хектари од V до VIII катастарска класа и
4) За секое грло говедо се доделува 0,7 хектари
земјоделско земјиште во државна сопственост од I до
IV катастарска класа или 1 хектар од V до VIII катастарска класа, a за секое грло овца, коза и свиња сe доделува 0,1 хектар земјоделско земјиште во државна
сопственост од I до IV катастарска класа или 0,2 хектари од V до VIII катастарска класа.
Член 3
Големината на површината на земјоделско земјиште во државна сопственост што може да се додели на
едно училиште за средно образование основано од општината или градот Скопје од областа на земјоделството се определува во зависност од бројот на ученици
кои извршуваат практична настава на земјоделско земјиште, бројот и видот на сточен фонд со кој располага
наменети за потребите на образовниот процес, број и
вид на наставните профили во училиштето, местоположбата на училиштето и квалитетот на земјиштето и
тоа:
1) За секој запишан ученик се доделува 0,1 хектар
земјоделско земјиште во државна сопственост од I до
IV катастарска класа или 0,2 хектари од V до VIII катастарска класа;
2) За секое грло говедо се доделува 0,7 хектари
земјоделско земјиште во државна сопственост од I до
IV катастарска класа или 1 хектар од V до VIII катастарска класа, а за секое грло овца, коза и свиња се доделува 0,1 хектар земјоделско земјиште во државна
сопственост од I до IV катастарска класа или 0,2 хектари од V до VIII катастарска класа;
3) За секој наставен профил од областа на растително земјоделско производство се доделува 1 хектар земјоделско земјиште во државна сопственост од I до IV
катастарска класа или 2 хектари од V до VIII катастарска класа и
4) За секој наставен профил од областа на сточарското земјоделско производство се доделува 0,2 хектари земјоделско земјиште во државна сопственост од I
до IV катастарска класа или 0,4 хектари од V до VIII
катастарска класа.
Вкупната површина на земјоделско земјиште во
државна сопственост која може да се додели согласно
критериумите од став 1 на овој член се зголемува за
10% доколку земјоделското земјиште во државна сопственост кое се доделува е на подрачје надвор од општината или Градот Скопје од кој е основано училиштето.
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Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2182/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1232.
Врз основа на член 26 став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14,
199/14, 97/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2016 година, бр.0201-3/4 од 29.1.2016 година, донесен од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, нa седницата, одржана на 29.1.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-1171/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1233.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15 и 6/16) Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2016 година, бр.01-105/3, донесена од
Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки
развој, на седницата, одржана на 3.3.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1533/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1234.
Врз основа на член 30 став 6 алинеjа 4 од Законот
за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15 и 6/16)
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
финансиски план на Фондот за иновации и технолошки
развој за 2016 година, бр.01-106/4, донесен од Управниот Одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на 3.3.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1533/2
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1235.
Врз основа на член 166, став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3. 2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„ГАЛИЧИЦА“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбaтa за
регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во националниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03104/2 од 5.2.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1619/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1236.
Врз основа на член 166, став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3 2016
година, донесе

11 март 2016

Бр. 48 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„ГАЛИЧИЦА“

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
“ГАЛИЧИЦА”

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во националниот парк „Галичица“, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03105/2 од 5.2.2016 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во националниот парк “Галичица”, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03107/2 од 5.2.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-1619/2
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1237.
Врз основа на член 166, став (2) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3. 2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„ГАЛИЧИЦА“

Бр. 42-1619/4
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1239.
Врз основа на член 166, став (2) од Законот за заштита на природата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.3. 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
“ГАЛИЧИЦА”

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во националниот парк „Галичица”, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03106/2 од 5.2.2016 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во националниот парк “Галичица”, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03108/2 од 5.2.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-1619/3
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1238.
Врз основа на член 166, став (2) од Законот за заштита на природата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3. 2016
година, донесе

Бр. 42-1619/5
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1240.
Врз основа на член 166, став (2) од Законот за заштита на природата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.3.2016 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 48

11 март 2016

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
“ГАЛИЧИЦА”

1242.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во националниот парк “Галичица”, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03109/2 од 5.2.2016 година.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
КРИВА ПАЛАНКА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1619/6
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1241.
Врз основа на член 166, став (2) од Законот за заштита на природата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБAТA
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТ КОЈ ВРШИ ДЕЈНОСТ ВО
ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК
“ГАЛИЧИЦА”
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за
регулирање на меѓусебните права и обврски со вршител на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на посетители во националниот парк “Галичица”, со превозно средство-пловен објект-чамец без мотор, бр. 03110/2 од 5.2.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1619/7
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за радиологија Скопје му престанува користењето на движнaта ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом Крива Паланка.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиологија Скопје склучува
договор со директорот на Јавната здравствена установа
Здравствен дом Крива Паланка, со кој се уредуваат
правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1668/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1243.
Врз основа на член 49-д став 2 од Законот за Царинската управа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09,
48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15,
129/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ
ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ
Член 1
Со оваа одлука се даваат во закуп објекти од траен
карактер, во сопственост на Република Македонија,
кои ги користи Царинската управа, лоцирани на граничните премини за патен сообраќај Блаце, Табановце,
Деве Баир, Богородица и Ќафасан, наведени поодделно
во табелата:

11 март 2016

Бр. 48 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 48

11 март 2016

Член 2
(1) Давањето во закуп на објектите на граничните премини, ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно надавање со кој управува и оперира Министерство за финансии - Управа за имотно-правни работи на Република Македонија.
(2) Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: (www.eaukcii.finance.gov.mk).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1675/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1244.
Врз основа на член 49-д став 2 од Законот за Царинската управа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15,
129/15 и 23/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ
Член 1
Со оваа одлука се даваат во закуп времени објекти кои ги користи Царинската управа лоцирани на граничните премини за патен сообраќај Табановце, Деве Баир и Ново Село, наведени поодделно во табелата:

11 март 2016

Бр. 48 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 48

11 март 2016

11 март 2016

Бр. 48 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 48

11 март 2016

Член 2

Член 2

(1) Давањето во закуп на објектите на граничните

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на

премини, ќе се изврши поединечно по пат на електрон-

трајно користење без надомест на Јавната здравствена

ско јавно наддавање, преку електронскиот систем за

установа Општа болница Прилеп.

јавно надавање со кој управува и оперира Министерство за финансии - Управа за имотно-правни работи на
Република Македонија.

Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Уни-

(2) Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk)

верзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија Скопје склучува договор со директорот на Јавната
здравствена установа Општа болница Прилеп, со кој се

Член 3

уредуваат правата и обврските за движнaта ствар од

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

член 1 од оваа одлука.

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

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

Бр. 42-1675/2

Заменик на претседателот

8 март 2016 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

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

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
1245.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

Бр. 42-1685/1

Заменик на претседателот

8 март 2016 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

ње и располагање со стварите на државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15 ), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА

__________
1246.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за тора-

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

кална и васкуларна хирургија Скопје му престанува коЧлен 1

ристењето на движнaта ствар:

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

11 март 2016

Бр. 48 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 48

11 март 2016

11 март 2016

Бр. 48 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 48
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска
клиника за дигестивна хирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1729/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

11 март 2016

Бр. 48 - Стр. 17

1247.
Врз основа на член 27 став (9) од Законот за безбедност 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), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 8.3.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКOT
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА
ВО ОДНОС НА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ
НИВОА НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ ВО ИЛИ
ВРЗ ХРАНАТА (*)
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за изменување на Правилникот за општите барања за
безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната(*), бр. 02-432/2 од 28 јануари 2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1930/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1248.
Врз основа на член 58-a став (4) од Законот за безбедност 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), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ НА ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА НИВНА УПОТРЕБА ВО ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ
НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈНИТЕ ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО АРОМИТЕ КОИ СЕ
ДОБИВААТ ОД ПРИРОДНИ ИЗВОРИ НА АРОМИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебните барања за екстракционите средства кои
може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед
на процесот за производство на категоријата храна и
максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите
средства во аромите кои се добиваат од природни извори на ароми, бр. 02-176/2 од 28 јануари 2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1933/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1249.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА
ИНДУСТРИЈА КО ГРАД ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО
Град, Општина Делчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5948,85м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1958/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1250.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13,
44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 8.3.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Гевгелија се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од
270 м2, кое претставува КП бр. 5721/2 со површина од

Стр. 18 - Бр. 48
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266 м2, КО Гевгелија, евидентирана во Имотен лист
бр. 18293 и КП бр. 5147 со површина од 4 м2, КО Гевгелија, евидентирана во Имотен лист бр.2, согласно Извод од Детален урбанистички план бр.11-1612/1 од
9.12.2015 година, донесен со одлука на Советот на општина Гевгелија бр. 09-2458/1 од 30.9.2015 година, со
намена за изградба на објекти Б6 - Градби за собири.
Член 2
Правото на трајно користење на градежно земјиште
од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2091/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1251.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија„ 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КРАТКОТРАЈНА ПОЗАЈМИЦА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
1. Во Одлуката за издавање на краткотрајна позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр.13/16) во членот 3 зборовите: „1 јуни 2016 година“
се заменуваат со зборовите: „30 јуни 2016 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2326/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1252.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА
БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Делчево се задолжува кај Македонска
банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткорочен кредит во износ од 3.000.000 денари, за реализација на Проектот: „Мерки за заштита од поплави на реките Брегалница и Бистрица“.

Член 2
Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука Општина Делчево ќе ги користи со цел
обезбедување на финансиски средства за дополнително
финансирање на Проектот од ИПА компонента - прекугранична соработка, под следните услови:
- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изнесува 5,75% на годишно ниво;
- рок на oтплата: осум месеци со вклучен грејс период од три месеци, но не подоцна од 15.10.2016 година и
- начин на отплата: квартално.
Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу општина Делчево и Македонска банка
за поддршка на развојот АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2327/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1253.
Врз основа на член 57 став (2) од Закон за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 8.3.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗА КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ ЗА ПЕРИОД ОД
2016 ДО 2020 ГОДИНА
Член 1
Предмет
(1) Со оваа програма се пропишуваат мерки за заштита на здравјето на луѓето и животните, обезбедување
основни предуслови за ставање во промет и извоз на
живи овци и кози и нивни производи за период од 2016
до 2020 година.
(2) Мерките за контрола и сузбивање на бруцелозата се применуваат во сите одгледувалишта за овци и
кози (во натамошниот текст: одгледувалишта) на територијата на Република Македонија.
Член 2
Цел
Целта на оваа програма е постигнување и одржување на статусот на одгледувалиштата за овци и кози како „официјално слободни” од болеста бруцелоза кај овците и козите (во понатамошниот текст: бруцелоза).
Член 3
Поделба на одгледувалиштата на овци и кози во
однос на статусот на бруцелозата
(1) Во зависност на преваленцата на бруцелоза кај
овците и козите како и ризикот за ширење на болеста,
одгледувалиштата во Република Македонија се делат
на:
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1. одгледувалишта каде преваленцата на бруцелозата на ниво на одгледувалиште е од 0 до 1% и во кои се
спроведува серолошко испитување на сите животни
постари од шест месеци еднаш годишно со дијагностичките тестови утврдени во Прилог 1 кој е составен
дел на оваа програма, и
2. одгледувалишта каде преваленцата на бруцелозата на ниво на одгледувалиште е поголема од 1% или
каде ризикот за ширење на болеста е висок. Во овие
одгледувалишта се спроведуваат следните мерки:
- превентивна вакцинација против бруцелоза на сите животни наменети за одгледување на возраст од три
до шест месеци со Rev 1 вакцина аплицирана конјуктивално при што вакцинацијата треба да се изврши што е
можно порано запазувајќи ја старосната граница дадена во оваа точка. Животни постари од шест месеци не
смеат да се вакцинираат и
- сите невакцинирани животни и животни кои биле
вакцинирани на возраст до шест месеци и се постари
од 18 месеци се испитуваат со серолошки тестови утврдени во Прилог 1 на оваа програма.
(2) По исклучок од став (1) точка 2 на овој член, во
одгледувалиштата, населените места и општините каде
е извршена масовна вакцинација на овците и козите утврдени во Прилог 2 дел 1 кој е составен дел на оваа
програма не се врши редовно дијагностичко испитување освен во одгледувалиштата кои се наоѓаат во епизоотиолошките единици дадени во Прилог 2 дел 2 на
оваа програма каде се спроведува дијагностичко испитување со серолошки тестови утврдени во Прилог 1 на
оваа програма.
(3) Вакцинираните животни се обележуваат со
ушни маркици согласно прописите од областа на идентификацијата и регистрацијата на животните, а во Информациониот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство во понатамошниот текст (ИСАХВ) се внесува
датумот на извршена вакцинација на животното.
(4) Прометот со вакцинирани животни не смее да се
врши еден месец по вакцинацијата.
(5) Вакцинираните животни не смее да се колат
еден месец по вакцинацијата но доколку се колат таквите животните треба да се заколат одвоено од другите
животни како животни кои се позитивни на бруцелоза
и задолжително се прегледуваат пред колењето. При
колењето на ваквите животни треба да се преземат сите неопходни мерки на претпазливост за да се избегне
контаминацијата на другите трупови, линијата на колење и вработените. Од страна на надлежниот официјален ветеринар за контрола во кланица за несоодветни
за човечка исхрана се прогласуваат гениталниот тракт
и крвта кои нештетно се отстрануваат. Исто така тој
врши оценка на исправноста на месото за исхрана за
луѓето и постапката со месото согласно прописите за
безбедност на храна. Доколку при пост-морталниот
преглед од страна на надлежниот официјален ветеринар за контрола во кланица се откриени промени кои
укажуваат на акутна инфекција, трупот и месото ги
прогласува за несоодветен за човечка исхрана.
Член 4
Сомнеж на присуство на бруцелоза кај овци и кози
Секое животно од видовите овци и кози кое покажало знаци за можно присуство на бруцелоза или за
кое постои потврдена епизоотиолошка врска со потврден извор на инфекција, а за што немало официјално
испитување кое го потврдува или отфрла присуството
на болеста се прогласува како сомнителен случај.
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Член 5
Мерки во случај на сомнеж на присуство на
бруцелоза кај овци и кози
(1) Секој сомнителен случај треба задолжително да
биде пријавен на официјалниот ветеринар.
(2) По добиената пријава, официјален ветеринар
веднаш презема официјална истрага и веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа со решение го задолжува одгледувачот и надлежното ветеринарно друштво за преземање на следните мерки:
1. ставање на одгледувалиштето под официјален
надзор;
2. изолација на сомнителните животни на самото
одгледувалиште;
3. тестирање на животните во одгледувалиштето;
4. забрана за внесување и изнесување на животни
во и од одгледувалиштето освен за овци кози од одгледувалиштето кои се тестирани со негативен резултат
доколку се испраќаат на колење директно во кланица.
Во таков случај, официјалниот ветеринар согласно
член 58 став (1) точка 4 од Законот за ветеринарно
здравство издава документ за испраќање на животни во
кланица под службен надзор во кој е наведена кланицата во која ќе биде извршено колењето на животните.
Животните се испраќаат на колење по претходно добиена согласност за прием на животните од страна на
надлежниот официјален ветеринар за наведената кланица. Животните треба да се заколат одвоено од другите животни. При колењето на ваквите животни треба
да се преземат сите неопходни мерки на претпазливост
за да се избегне контаминацијата на другите трупови,
линијата на колење и вработените согласно прописите
од областа на ветеринарното јавно здравство. Генителниот тракт и крвта се прогласуваат за несоодветни за
човечка исхрана и треба нештетно да се отстранат. Доколку при пост-морталниот преглед се откриени промени кои укажуваат на акутна инфекција, трупот и месото се прогласува за несоодветен за исхрана на луѓето; и
5. забрана за користење на млекото од сомнителните животни за исхрана на луѓето и негово нештетно отстранување. Млекото од животните кои дале негативен
резултат може да се користи за исхрана на луѓето по
претходно термичко третирање согласно одредбите од
областа на ветеринарното здравство и безбедноста на
храната.
(3) Доколку со превземените мерки од став (2) од
овој член не се утврди сомнежот за присуство на болеста, официјалниот ветеринар со решение ги повлекува наредените мерки.
Член 6
Потврден случај на бруцелоза
(1) Секоја овца или коза кај кои со тестот на реакција на врзување на комплемет (РВК) е утврдено дека
серумот содржи повеќе од 20 ICFT единици во ml се
смета за позитивна на бруцелоза .
(2) Доколку во одгледувалиштето на овци и кози
кумулативно во текот на една година се потврди бруцелоза кај повеќе од 20% од животните, комисија формирана од Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) ја проценува епизоотиолошката состојба и може да донесе
заклучок за понатамошните мерки кои можат да вклучат и депопулација на одгледувалиштето за сите приемчиви животни на бруцелоза.
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Член 7
Мерки кои се применуваат при потврден случај
на присуство на бруцелоза кај овци и кози
(1) По официјалното потврдување на бруцелозата
во заразеното одгледувалиште официјалниот ветеринар
веднаш презема официјална истрага и веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа со решение го задолжува одгледувачот и надлежното ветеринарно друштво за преземање на следните мерки:
1. ставање на одгледувалиштето под официјален
надзор;
2. забрана за внесување и изнесување на сите приемчиви животни во и од одгледувалиштето;
3. животните кај кои болеста е официјално потврдена се изолираат од стадото;
4. спроведување на епизоотиолошко испитување со
цел одредување на изворот, времето и начинот на инфекцијата и претходното и понатамошното ширење на
инфекцијата;
5. забрана за користење на млекото од позитивните
животни за исхрана на луѓето и негово нештетно отстранување;
6. млекото од животните кои дале негативен резултат може да се користи за исхрана на луѓето по претходно термичко третирање согласно одредбите од ветеринарното здравство и безбедноста на храната;
7. нештетно отстранување на абортирани фетуси,
мртво родени јагниња и јариња и плаценти;
8. секојдневно собирање на ѓубрето и простирка и
нивно соодветно закопување или дезинфицирање. Ѓубрето и простирката не се изнесуваат од одгледувалиштето најмалку три недели од нивното собирање;
9. животните кај кои болеста е официјално потврдена треба во што е можно пократок временски рок, а
најдоцна за 30 дена од денот на кој одгледувачот е известен за присуството на болеста да се заколат под
официјален надзор. Во исклучителни случаи по одобрување од страна на официјалниот ветеринар животните може да се еутаназираат;
10. доколку е изводливо други предмети и храна за
животни кои биле во контакт со позитивните животни,
фетуси или плацента се закопуваат со претходно натопување со дезинфициенс;
11. објектите и просторот во кој престојувале животните треба темелно да се исчистат и потоа да се дезинфицираат со средство кое е одобрено од страна на
Агенцијата. Концентрацијата на дезинфициенсот треба
да биде соодветна за површините кои се дезинфицираат;
12. чистење и дезинфекција на одгледувалиштето
се врши на начин утврден од страна на официјалниот
ветеринар;
13. во случај на целосна депопулација на одгледувалиштето, повторното населување може да се изврши
по изминати четири недели по извршената дезинфекција;
14. повторно тестирање на животните во рок од 15
до 30 дена по изнесувањето на заболените животни и
извршената дезинфекција. Доколку животните дадат
негативен резултат, истите се испитуваат уште два
пати, при што првото испитување се врши по изминат
еден месец од последниот негативен резултат, а второто испитување се врши по изминати три месеци од вториот негативен резултат.
(2) Останатите животни од одгледувалиштето до
целосното повлекување на мерките може да се движат
единствено на колење директно во кланица. Во таков
случај надлежниот официјален ветеринар треба да издаде документ за испраќање на колење на животни од
одгледувалишта под официјален надзор, во кој се наведува кланицата во која ќе биде извршено колењето на
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животните. Животните се праќаат на колење по претходно добиена потврда за прием на животните од страна на официјалниот ветеринар на наведената кланица.
Животните треба да се заколат одвоено од другите животни. При колењето на ваквите животни треба да се
преземат сите неопходни мерки на претпазливост за да
се избегне контаминацијата на другите трупови, линијата на колење и вработените согласно прописите од
областа на ветеринарното јавно здравство. Гениталниот тракт и крвта се прогласуваат за негодни за човечка
исхрана и треба нештетно да се отстранат. Доколку при
пост-морталниот преглед се откриени промени кои
укажуваат на акутна инфекција, трупот и месото се
прогласува за негоден за исхрана на луѓето.
Член 8
Движење на животни во и од одгледувалишта од
член 3 став (1) точка 1 од оваа програма
(1) Во одгледувалиштата од член 3 став (1) точка 1
од оваа програма може да се внесуваат животни од
видот овци и кози само доколку:
1. животните потекнуваат од одгледувалишта со
ист здравствен статус во однос на бруцелозата;
2. сите животни редовно се тестирани со дијагностички тестови дадени во Прилог 1 на оваа програма и
дале негативен резултат;
3. животните се индивидуално обележани согласно
важечките прописи од областа на ветеринарното здравство;
4. потекнуваат од одгледувалишта каде сите животни приемчиви на бруцелоза (B. melitensis) не покажале
клинички или други знаци на болеста во последните 12
месеци;
(2) Животни од одгледувалишта каде се врши вакцинација на животните не може да се внесат во одгледувалиштата од член 3 став (1) точка 1 од оваа програма.
(3) Животните од одгледувалиштата од член 3 став
(1) точка 1 од оваа програма може да се движат кон одгледувалишта со ист здравствен статус во однос на
бруцелозата, како и кон одгледувалиштата од член 3
став (1) точка 2, освен во одгледувалиштата од Прилог
2 дел 1 и дел 2 на оваа програма.
Член 9
Движење на животни во и од одгледувалишта од
член 3 став (1) точка 2 од оваа програма
(1) Во одгледувалиштата од член 3 став (1) точка 2
од оваа програма може да се внесуваат животни од видот овци и кози само доколку:
1. животните потекнуваат од одгледувалиштата со
ист здравствен статус во однос на бруцелозата;
2. животните се индивидуално обележани согласно
важечките прописи од областа на ветеринарното здравство;
3. потекнуваат од одгледувалишта каде сите животни приемчиви на бруцелоза (B.melitensis) не покажале
клинички или други знаци на болеста во последните 12
месеци; и
4. во одгледувалиштата од Прилог 2, дел 1 на оваа
програма, може да се внесуваат само вакцинирани животни против бруцелоза согласно член 3 став (4) од
оваа програма.
(2) При движење на животни од одгледувалишта од
Прилог 2, дел 1 на оваа програма во одгледувалиштата
од член 3 став (1) точка 2 од оваа програма кои не се со
ист статус во однос на бруцелозата, животните треба
да се изолираат под официјален надзор на одгледувалиштето од кое потекнуваат и да се тестираат двапати
согласно протоколот и дијагностичките тестови од
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Прилог 1 на оваа програма во временски интервал од
најмалку шест недели, при што движењето е дозволено
само доколку сите животни дадат негативен резултат
на двете тестирања. Трошоците за дијагностичко испитување се на товар на одгледувачот на животните. Земањето на крвните проби задолжително се врши во
присуство на надлежниот официјален ветеринар. Во
случај на позитивен наод се постапува согласно член 7
на оваа програма, а понатамошните ретестирања се на
товар на Буџетот на Република Македонија.
Член 10
Движење на животни на летна и зимска испаша
Движењето на животни од одгледувалиштата од
Прилог 2, дел 1 на оваа програма на летна или зимска
испаша е дозволено доколку истите не доаѓаат во контакт со животни од одгледувалишта со различен статус. Животните треба да бидат придружени со сертификат за здравствена состојба на животните.
Член 11
Прогласување на статус официјално слободни од
бруцелоза кај овци и кози
(1) Одгледувалиште официјално слободно од бруцелоза кај овци и кози е:
1. Одгледувалиште на овци и кози кое ги исполнува
следните барања:
- сите приемчиви животни на бруцелоза во одгледувалиштето не покажуваат клинички или други знаци на
болеста најмалку 12 месеци,
- во одгледувалиштето нема овци или кози кои се
вакцинирани против бруцелоза, освен овци и кози кои
се вакцинирани пред повеќе од две години со Rev 1
вакцина,
- животните кои во моментот на тестирање се постари од шест месеци биле двократно тестирани со дијагностичките тестови дадени во Прилог 1 на оваа
програма изведени во период не пократок од шест месеци со негативен резултат, и
- одгледувалишта во кои по тестирањето на животните согласно алинејата 3 од оваа точка нема други животни освен оние кои биле присутни во времето на тестирање. Доколку во одгледувалиштето биле внесени
други овци и кози тие треба да потекнуваат од одгледувалишта за овци и кози кои се официјално слободни од
бруцелоза или од одгледувалишта слободни од бруцелоза согласно одредбите на член 14 на оваа програма,
2. Одгледувалиште кое се наоѓа во „регион официјално слободен од Бруцелоза кај овци и кози“ прогласено согласно одредбите од член 15 на оваа програма.
(2) По добиениот статус, одгледувалиштето од став
(1) од овој член треба да ги исполнува одредбите пропишани за одржување на статусот на одгледувалиште
официјално слободно од бруцелоза кај овци и кози
пропишани во член 12 на оваа програма.
Член 12
Одржување на статусот одгледувалиште за овци и
кози официјално слободни од Бруцелоза кај овци и
кози
(1) Доколку одгледувалиште кое добило статус како официјално слободно од бруцелоза кај овци и кози
се наоѓа во регион кој не е со статус официјално слободен од бруцелоза кај овци и кози и во кое после добивањето на статусот се внесени животни согласно одредбите од член 14 на оваа програма, на годишно ниво
се тестира репрезентативен број на животни кои се постари од шест месеци. Одгледувалиштето го задржува
статусот доколку резултатите од тестирањето се нега-
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тивни. Репрезентативниот број на животни кои треба
да се тестираат годишно треба да ги вклучува следниве
групи на животни:
- сите машки животни постари од шест месеци;
- сите ново внесени животни после последниот извршен тест и
- 25% од женските животни кои достигнале полова
зрелост или кои се молзат при што најмалку 50 женски
животни треба да бидат тестирани по одгледувалиште,
а во случај на одгледувалишта со помалку од 50 такви
женски животни, сите женски животни треба да бидат
тестирани.
(2) Во региони кои не се официјално слободни од
бруцелоза кај овци и кози каде повеќе од 99% од одгледувалиштата за овци и кози се прогласени како официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози, фреквенцијата на тестирање на официјално слободните одгледувалишта може да се постави на три години, доколку одгледувалиштата кои не се официјално слободни, се под официјален надзор и во нив се спроведуваат мерки за сузбивање на болеста.
Член 13
Сомнителни и/или потврдени случаи на бруцелоза
во одгледувалишта кои се официјално слободни од
бруцелоза
(1) Доколку во одгледувалиште кое е официјално
слободно од бруцелоза кај овци и кози:
- една или повеќе овци или кози се сомнителни на
присуство на бруцелоза статусот на одгледувалиштето
се повлекува. Статусот може да биде привремено повлечен доколку животните се веднаш уништени или
изолирани до добивањето на официјалната потврда или
отфрлање на болеста,
- бруцелозата кај овците и козите е потврдена, статусот на одгледувалиштето не мора да биде повлечено
само доколку сите инфицирани животни или сите животни од приемчивите видови се заклани и кај кои биле
извршени две тестирања со дијагностичките тестови
дадени во Прилог 1 на оваа програма во интервал од
повеќе од три месеци на сите животни постари од шест
месеци со негативен резултат.
(2) Во случаите од став (1) од овој член, Агенцијата
по претходно спроведена проценка покрај позитивните
животни може да нареди колење на сите сомнителни
животни на одгледувалиштето.
(3) Официјалниот ветеринар спроведува епизоотиолошка истрага со цел идентификација на одгледувалиштата кои имале епизоотиолошка врска со позитивното одгледувалиште. Во епизоотиолошко поврзаните
одгледувалишта се спроведуваат дијагностички тестови дадени во Прилог 1 на оваа програма.
(4) Доколку по извршената епизоотиолошка истрага од став (3) на овој член се потврди жариште на бруцелоза, Агенцијата врши проценка на условите во кои
се појавило жариштето на болеста и може да го повлече статусот на одгледувалиштето во регионот. Доколку
статусот е повлечен, повторното прогласување на одгледувалиштето се спроведува согласно член 11 на
оваа програма.
Член 14
Внесување на животни во одгледувалишта
официјално слободни од бруцелоза
(1) Во одгледувалиште кое е официјално слободно
од бруцелоза кај овци и кози може да се внесат овци и
кози само доколку:
1. животните доаѓаат од одгледувалишта официјално слободни од бруцелоза кај овци и кози, или
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2. животните ги исполнуваат следните барања:
- доаѓаат од одгледувалиште слободно од бруцелоза
кај овци и кози,
- индивидуално се обележани и престојувале во одгледувалиштето од кое потекнуваат во период од најмалку 30 дена односно од раѓањето доколку се помлади од 30 дена,
- не се вакцинирани против бруцелоза кај овци и
кози, а доколку се вакцинирани поминало повеќе од
две години од вакцинацијата. Доколку женските животни постари од две години се вакцинирани пред да
наполнат седум месеци, истите може да бидат внесени
во одгледувалиштето, и
- животните биле изолирани под официјален надзор
на одгледувалиштето од кое потекнуваат за кое време
се извршени два одвоени теста со дијагностички тестови дадени во Прилог 1 на оваа програма со негативен
резултат во интервал од најмалку шест недели.
Член 15
Дефинирање на територијата на Република
Македонија или дефиниран регион од неа како
официјално слободен од бруцелоза
(1) Територијата на Република Македонија или нејзин регион се прогласуваат како официјално слободни
од бруцелоза кај овците и козите доколку:
i. најмалку 99,8% од одгледувалиштата се прогласени како официјално слободни од бруцелоза кај овци и
кози, или
ii. исполнети се следните барања:
- бруцелозата кај овците и козите е болест која задолжително се пријавува најмалку во последните пет
години,
- немало ниту еден официјално потврден случај на
бруцелоза кај овци и кози во последните пет години, и
- вакцинацијата е забранета најмалку три години.
(2) За задржување на статусот на територијата на
Република Македонија или нејзин дефиниран регион
како официјално слободен од бруцелоза кај овци и
кози, покрај барањата од став (1) на овој член треба да
се исполнети и следните дополнителни барања:
- во првата година по прогласувањето на територијата на Република Македонија или нејзин дефиниран
регион како официјално слободни од бруцелоза кај овци и кози на одгледувалиштата или во кланиците се вршат проверки по случаен избор со кои со сигурност од
99% може да се потврди дека помалку од 0,2% од одгледувалиштата се инфицирани со бруцелоза кај овците и козите или дека со проверката се испитани најмалку 10% од овците и козите постари од шест месеци со
дијагностичките тестови дадени во Прилог 1 на оваа
програма со негативен резултат,
- од втората година по прогласувањето на територијата на Република Македонија или нејзин дефиниран
регион како официјално слободни од бруцелоза кај овците и козите на годишно ниво на одгледувалиштата
или во кланиците се вршат проверки по случаен избор
со кои со сигурност од 95% може да се потврди дека
помалку од 0,2% од одгледувалиштата се инфицирани
со Бруцелоза кај овци и кози или дека со проверката се
испитани најмалку 5% од овците и козите постари од
шест месеци со дијагностичките тестови дадени во
Прилог 1 на оваа програма со негативен резултат.
Член 16
Прогласување на статус на одгледувалиште
слободно од бруцелоза кај овци и кози
(1) Одгледувалиште слободно од бруцелоза кај овци и кози е одгледувалиште кај кое:
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1. сите приемчиви животни на Бруцелоза кај овци и
кози на одгледувалиштето не покажуваат клинички
или други знаци на болеста најмалку 12 месеци,
2. сите или дел од животните во одгледувалиштето
се вакцинирани со Rev 1 вакцина пред да наполнат седум месеци,
3. вакцинираните животни кои во моментот на
првото тестирање се постари од 18 месеци се двократно тестирани со дијагностички тестови дадени во Прилог 1 на оваа програма изведени во период не пократок
од шест месеци со негативен резултат,
4. сите невакцинирани животни кои во моментот на
тестирање се постари од шест месеци биле двократно
тестирани со дијагностички тестови дадени во Прилог
1 на оваа програма изведени во период не пократок од
шест месеци со негативен резултат, и
5. по изведувањето на дијагностичките тестови од
точките 3 и 4 од овој став во одгледувалиштето нема
други животни освен оние кои биле присутни во времето на тестирањето. Доколку во одгледувалиштето
биле внесени други животни тие треба да потекнуваат
од одгледувалишта за овци и кози официјално слободни од бруцелоза или од одгледувалишта слободни од
бруцелоза кај овци и кози согласно одредбите на член
19 на оваа програма.
(2) По прогласување на статусот на одгледувалиште слободно од бруцелоза кај овци и кози, истото ги исполнува одредбите за одржување на статусот на одгледувалиште слободно од бруцелоза кај овци и кози согласно член 17 од оваа програма.
Член 17
Одржување на статусот одгледувалиште слободно
од бруцелоза кај овци и кози
За одржување на статусот на одгледувалиште слободно од бруцелоза кај овци и кози потребно е на годишно ниво да се тестира репрезентативен број на животни на секое одгледувалиште.
Одгледувалиштето го задржува статусот доколку
резултатите од тестирањето се негативни. Репрезентативниот број на животни кои треба да се тестираат годишно треба да ги вклучува следниве групи на животни:
- сите некастрирани и невакцинирани машки животни постари од шест месеци;
- сите некастрирани и вакцинирани машки животни
постари од 18 месеци;
- сите ново внесени животни после последниот извршен тест;
- 25% од женските животни кои достигнале полова
зрелост или кои се молзат при што најмалку 50 женски
животни треба да бидат тестирани по одгледувалиштето, а во случај на одгледувалишта со помалку од 50
такви женски животни, сите женски животни треба да
бидат тестирани.
Член 18
Сомнителни и потврдени случаи на бруцелоза кај
овците и козите во одгледувалишта слободни од
бруцелоза кај овци и кози
(1) Во случај кога во одгледувалиште слободно од
бруцелоза кај овци и кози една или повеќе овци или кози се сомнителни на присуство на бруцелоза, статусот
на одгледувалиштето се повлекува. Статусот може да
биде само привремено повлечен доколку животните
веднаш се уништени или изолирани до добивањето на
официјалната потврда или отфрлање на сомнежот за
присуство на болеста.
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(2) Доколку бруцелозата е потврдена, статусот на
одгледувалиштето не мора да биде повлечен само доколку сите инфицирани животни или сите животни од
приемчивите видови се заклани и нештетно отстранети
и се извршиле две тестирања со негативен резултат со
дијагностичките тестови дадени во Прилог 1 на оваа
програма направени во период од повеќе од три месеци
на следниве животни:
- сите вакцинирани животни постари од 18 месеци
и
- сите невакцинирани животни постари од шест месеци со негативен резултат.
Член 19
Внесување на животни во одгледувалишта
слободни од бруцелоза кај овци и кози
(1) Во одгледувалиште кое е прогласено како слободно од бруцелоза кај овци и кози може да се внесат
само животни кои доаѓаат од одгледувалишта официјално слободни или слободни од бруцелоза кај овци и
кози.
(2) Доколку животните не потекнуваат од одгледувалишта наведени во став (1) од овој член до прогласување на статус слободно од бруцелоза овците и козите
треба да се:
- индивидуално обележани,
- животните да потекнуваат од одгледувалишта каде овците и козите или животните од други приемчиви
видови на бруцелоза кај овци и кози не покажале клинички знаци на бруцелоза кај овците и козите во последните 12 месеци и
- животните да не се вакцинирани во претходните
две години, да се изолирани под официјален надзор на
одгледувалиштето од кое потекнуваат за кое време се
извршени два одвоени дијагностички тестови во согласност со Прилог 1 на оваа програма со негативен резултат во период од најмалку шест недели или биле
вакцинирани со Rev 1 вакцина пред да наполнат седум
месеци и пред повеќе од 15 дена пред влезот на одгледувалиштето.
Член 20
Промена на статусот на одгледувалишта слободни
од бруцелоза кај овци и кози
Одгледувалиште кое е со статус на одгледувалиште
слободно од бруцелоза кај овци и кози може да се
прогласи за одгледувалиште официјално слободно од
Бруцелоза кај овци и кози после изминати две години
од добивањето на статусот одгледувалиште слободно
од бруцелоза кај овци и кози и доколку:
1. Во одгледувалиштето нема овци и кози кои се
вакцинирани против бруцелоза кај овци и кози во текот
на најмалку две години;
2. Барањата утврдени во член 11 на оваа програма
се исполнети во текот на периодот од точка 1 од овој
член;
3. На истекот на втората година од добивањето на
статусот одгледувалиште слободно од бруцелоза кај
овци и кози, сите животни постари од шест месеци се
тестирани со дијагностички тестови од Прилог 1 на
оваа програма со негативен резултат во секој поединечен случај.
Член 21
Спроведување на одредбите од програмата
(1) Покрај контролите извршени од страна на надлежните официјалните ветеринари Агенцијата ќе спроведува засилени контроли на извршените активности
од страна на овластените ветеринарни друштва.

Бр. 48 - Стр. 23

(2) Земањето на примероци за дијагностичкото тестирање за проценка на имуноста на вакцинираните овци и кози го врши ветеринарното друштво по претходно добиена задача преку информациониот систем на
Агенцијата и под директен надзор и присуство на надлежниот официјален ветеринар.
(3) Земањето на примероци за ретестирање во позитивните и сомнителните одгледувалишта на бруцелоза
кај овци и кози задолжително треба да се врши во присуство на надлежниот официјален ветеринар.
(4) Сите случаи на хумана бруцелоза треба да бидат
испитани особено доколку се утврди дека заболените
лица поседуваат животни приемчиви на бруцелоза.
Член 22
Влегување во сила
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-1772/1
8 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Дијагностички тестови

Прилог 1

(1) Дијагностичкото испитување на Бруцелоза кај
овците и козите се врши со серолошко испитување со
примена на тестот брза аглутинација-Розе бенгал тест
(РБТ). Доколку сите животни на одгледувалиштето дадат негативен резултат на овој тест, негативниот резултат се смета како конечен.
Доколку со серолошкото испитување на крвта на
животните (РБТ) се добие позитивен резултат кај помалку од 5% од животните во одгледувалиштето, позитивните проби се испитуваат со тестот на врзување на
комплемент (РВК). Доколку со (РВК) тестот се потврди позитивен резултат, во тој случај сите животни од
одгледувалиштето треба да бидат испитани со истиот
тест.
Доколку со серолошкото испитување на крвта на
животните со (РБТ) се добие позитивен резултат кај
повеќе од 5% од животните во одгледувалиштето, во
тој случај крвта од сите животни од одгледувалиштето
треба да се испита со тестот (РВК).
Доколку при тестирањето со (РВК) тестот, испитуваниот серум покаже антикомплементарна активност,
тогаш како метода за серолошка дијагностика ќе се
употреби дијагностичката метода (ELISA) и резултатот
од овој тест ќе се смета за конечен.
(2) На барање на Агенцијата, а со цел одредување
на изворот, времето и начинот на инфекцијата за претходното или понатамошното ширење на инфекцијата
во стада/региони, при колење од одземените животни
во рамките на оваа програма или при спроведена еутаназија на лице место можат да се земат соодветни мостри (органи или др.) за докажување и типизација на
причинителот на бруцелоза со употреба на некој од
следните дијагностичките методи: изолација, верижна
реакција со полимераза (PCR) и анализа на варијабилен
број на тандемски повторувања во повеќе локуси
(MLVA).
(3) Антигенот кој се употребува треба да биде стандардизиран согласно меѓународниот стандарден серум
на Светската организација за здравствена заштита на
животните-OIE (OIEISS).
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Дел 2
План за серолошки надзор во епизоотиолошки
единици Карбинци и Радовиш
(1) Во епизоотиоолошките единици Карбинци и
Радовиш ќе се спроведе серолошки надзор за присуство на бруцелоза согласно оваа програма на сите
животни од видовите овци и кози. Животни кои се
вакцинирани на возраст до шест месеци истите треба
да се постари од 18 месеци на денот на земањето на
примероците.
(2) Земањето на крвни примероци ќе се врши од
страна на овластените ветеринарни друштва кои имаат
склучено договор со Агенцијата соглано член 41 од Законот за ветеринарно здравство за епизоотиолошките
единици Карбинци и Радовиш. Внесот и доставата на
примероците ќе се врши на начин согласно методологијата на информациониот систем на Агенцијата за
храна и ветеринарство (ИСАХВ) со употреба на баркодови. Дијагностичките испитувања на мострите се вршат во Националната референтна лабораторија. Резултатите добиени со дијагностичкото испитување на мострите се пријавуваат во Агенцијата за храна и ветеринарство, надлежниот официјален ветеринар и овластените ветеринарните друштва.
(3) Доколку со серолошкото испитување со дијагностички тестови дадени во Прилог 1 на оваа програмата се утврдат позитивни резултати, тогаш повторно
се спроведува тестирање (ре-тест) на сите животни од
одгледувалиштето согласно член 7 од оваа програмата.
Позитивните животни се одземаат и се упатуваат на
колење во назначена кланица.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1254.
Врз основа на член 64 став 8 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
138/14, 33/15 и 150/15), министерот за труд и социјална
политика, донесе

11 март 2016

Член 2
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1
кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2
кој е составен дел на овој правилник.

Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице
во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3
кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4
кој е составен дел на овој правилник.

Член 6
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

нија“.

Бр. 10-1977/1

Министер

8 март 2016 година

за труд и социјална политика,

Скопје

Фросина Ташевска-Ременски, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1255.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и
плаќање во ефективни странски пари во трансакциите
со нерезиденти објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16 направена е техничка
грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД
КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ
ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ
Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/16), во точката 11, зборовите: „Со денот на влегувањето во сила“ треба да гласат: „На денот на отпочнувањето со примена“.
од Народна банка
на Република Македонија
__________
1256.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти
објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16 направена е техничка грешка, поради
што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА
ОТВОРАЊЕ И ВОДЕЊЕ СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ
Во Одлуката за начинот и условите за отворање и
водење сметки на нерезиденти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/16), во точката 16, зборовите: „Со влегувањето во сила“ треба да гласат: „На
денот на отпочнувањето со примена“.
од Народна банка
на Република Македонија
__________
1257.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за начинот на кој
резидентите отвораат девизни сметки, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16
e направена техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ РЕЗИДЕНТИТЕ
ОТВОРААТ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ
Во Одлуката за начинот на кој резидентите отвораат девизни сметки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16), во точката 6, алинеите 3 и 4 треба
да претставуваат една алинеја, алинеја број 3, која
гласи:
- писмено овластување потпишано од резидентот –
физичко лице или од неговиот законски застапник потврдено од овластено лице (нотар - ако овластеното лице се појавува во банката во отсуство на имателот на
сметката, односно законскиот застапник) и документ за
лична идентификација на лицето што се овластува за
отворање/работење со сметката.

Во точката 16, зборовите: „Со влегувањето во сила“
треба да гласат: „На денот на отпочнувањето со примена“.
од Народна банка
на Република Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
1258.
Врз основа на член 144 став 2 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија", бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11,
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15,
154/15, 228/15 и 7/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА, КАКО И НАЧИНОТ
НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината, како и начинот на издавањето и одземањето
на легитимацијата на фармацевтскиот инспектор (во
понатамошниот текст: легитимација).
Член 2
Легитимацијата се печати на пластифицирана хартија со бела боја, со димензии 95х75мм и е сместена во
троделен кожен повез од мека кожа со црна боја, со димензии од 105х75мм.
Во средината на првиот внатрешен дел на кожниот
повез со златна боја е отпечатен грбот на Република
Македонија. Под него со златни букви е отпечатен текстот "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", „АГЕНЦИЈА ЗА
ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА“.
Во вториот внатрешен дел на кожниот повез кој е
во форма на пластичен џеб е сместен образецот на легитимацијата и на него на првата страна на горниот дел
со црвена боја е отпечатено логото на Агенцијата за лекови и медицински средства, а под негосо црвени букви е отпечатен текстот „МАЛМЕД - АГЕНЦИЈА ЗА
ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА ", а на средината е отпечатен текстот „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА",а под него има место за име и презиме и звање,
на левата страна има место за фотографија со димензии
25 мм х 30 мм, а под него место за потпис и број на легитимацијата, aна долниот дел од десната страна има
место за печат и потпис на директорот на Агенцијата.
Во третиот внатрешен дел на кожниот повез кој е во
форма на пластичен џеб, е сместена втората страна на образецот и на неа со црни букви е отпечатен текстот:
„Врз основа на член 147 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,
147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15 и 7/16):
„Правните лица чијашто работа подлежи на надзор согласно со овој закон се должни да овозможат непречено
вршење на надзорот, бесплатно да им стават на располагање на органите за надзор утврдени со овој закон потребен број мостри на лекови со кои располагаат, како и потребните податоци во врска со предметот на надзорот.
При вршење на инспекциски надзор, фармацевтскиот инспектор има право да изврши увид на деловните и
другите простории, опремата, процесот на работа, производите и други стоки, документите за идентификација и други документи, да одземе производи, документи
или примероци со цел за обезбедување на докази и податоци, како и да преземе други активности во рамките
на овластувањата.
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Фармацевтскиот инспектор во вршењето на инспекцискиот надзор има право да влезе во просториите на
производителите, правните лица за промет на големо и мало и носителите на одобренијата за ставање во
промет без оглед на работното време, во нивно присуство и без нивна дозвола.
Фармацевтскиот инспектор има право да побара асистенција од полиција ако е потребно.“
Легитимацијата се издава на Образец, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Легитимацијата се издава од страна на директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства и важи се додека лицето на кое му е издадена има својство на инспектор.
Фармацевтскиот инспектор ја враќа легитимацијата веднаш по престанок на службеното својство на
инспектор.
Член 4
Легитимацијата се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива,
како и при промени во личните податоци на инспекторот.
Член 5
Легитимацијата се одзема кога против имателот на легитимацијата се води постапка за дисциплинска,
прекршочна или кривична одговорност во врска со вршењето на должноста фармацевтски инспектор.
Член 6
Во случај на губење на легитимацијата, имателот на легитимацијата ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства.
Во случајот од став 1 на овој член, од страна на директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства се издава нова легитимација.
Член 7
Легитимацијата што се враќа или заменува, се поништува.
Член 8
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината, како и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 156/08 и 149/15).
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-1365/3
3 март 2016 година
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