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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

973. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки 
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 
192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 25.4.2017 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштво за производство, трговија и ус-
луги ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК 
СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Гостивар, со седиште во Гос-
тивар. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од КП бр. 602/5 со површина од 
23.563 m2, дел од КП бр. 638/11 со површина од 1.520 
m2 и дел од КП бр.670/2 со површина од 134 m2,  од-
носно со вкупна површина од 25.217 m2, според Имо-
тен лист бр. 1 за КО Бунарџик и Геодетскиот елаборат 
од извршениот премер во функција на одржување на 
Катастарот на недвижности (Нумерички податоци) 
бр.0801-07/3 од 28.2.2017 година, сопственост на Ре-
публика Македонија кое претставува градежно зем-
јиште, според  Извод од Урбанистичкиот план бр. 
01/17, КО Бунарџик, општина Илинден, издаден од Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
под бр.08-258/2 од 10.2.2017 година, врз основа на Ур-
банистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички бр. 
F1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија 
од Комисијата при Министерството за транспорт и 
врски под бр.16-8774/3 од 1.9.2008 година („Градежно 
земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 50 години, сметано од датумот на склучувањето 
на Договорот за долготраен закуп на градежно зем-
јиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за 
метар квадратен, во денарска противвредност, според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на денот на уплатата, односно 2.521,7 евра за една 
година, одредено како фиксен износ и 

- по истекот на првите пет години, од датумот кога 
е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиштe закупнината за градежното земјиште, се ут-
врдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на 
кој е склучен Договорот за долготраен закуп на гра-
дежното земјиште,  а се пресметува по 0,1 евро годиш-
но за метар квадратен, приспособено за официјалната 
стапка на инфлација во Република Македонија за прет-
ходната година, под услов таа да не се зголеми за  по-
веќе од 15% на годишно ниво, што е  максималната 
стапка на пораст, односно нема да биде повисока од 
0,115 евра годишно  за метар квадратен. 

Во рок од 60 дена од датумот на склучувањето на 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, 
закупопримачот доставува доказ за реализирано плаќа-
ње на закупнината на сметката на Буџетот на Републи-
ка Македонија во износ од 12.608,5 евра во денарска 
противвредност според средниот курс од Народна бан-
ка на Република Македонија на денот на уплата, како  
закупнина за првите пет години, за што закупоприма-
чот е претходно  известен  од страна на закуподавачот. 

По истекот на првите пет години, закупнината за 
долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на 
оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не 
подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за дол-
готраен закуп на градежното земјиште, на сметката на 
Буџетот на Република Македонија, за што закупопри-
мачот е претходно известен  од страна на закуподава-
чот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 44-1190/1 Заменик на претседателот 

25 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

974. 
Врз основа на член 42 став 3 алинеја 3 од Законот 

за спречување на перење пари и финансирање на теро-
ризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/2014, 192/2015 и 27/2016), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 април 2017 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 
 
1. Ангела Атанасова се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Управата за финан-
сиско разузнавање, орган во состав на Министерството 
за финансии, на нејзино барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 1744/2 Заменик на претседателот 

21 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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975. 

Врз основа на член 146 став (1) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/2015, 

192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 21.4.2017 

година, донесе  

 

АКЦИСКИ ПЛАН  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА НА РЕ-

ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ДО 2025 ГОДИНА СО 

ВИЗИЈА ДО 2030 ГОДИНА 

 

I 

Во Акцискиот план за обновливи извори на енерги-

ја на Република Македонија до 2025 година со визија 

до 2030 година („Службен весник на Република Маке-

донија ” бр.207/15), во насловот зборовите „со визија 

до 2030 година” се бришат.  

 

II 

Во воведот во точка 1 дел 1.4, во став 10 зборовите  

„Сценариото 2020-2025-2030” се заменуваат со зборо-

вите  „Сценариото 2020-2025” 

Став 11 и Табелата се менуваат и гласат: 

 „Удел на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка 

на енергија кој би можел да се постигне врз основа на 

ова сценарио изнесува 23.9% а се проценува дека во  

2025 година би биле  25 %.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Табела 1: Очекувана бруто финална потрочувачка 

на енергија во Република Македонија  за загревање и 

ладење, електрична енергија и транспорт до 2020 годи-

на земајќи ги во предвид ефектите од енергетска ефи-

каност и мерките за штедење на енергија 2014-2030 

(ктое), Табела 2: Национална општа цел за удел на 

енергијата од обновливи извори во бруто финалната 

потрошувачка на енергија во 2005 и 2020 (бројките ќе 

бидат превземени од  Анекс I, Дел A кон Директивата 

2009/28/EC), Табела 3: Индикативни цели за 2020 и 

проценетата траекторија за енергија од обновливи из-

вори во греење и ладење, електрична енергија и сооб-

раќај, Табела 4а: Табела за пресметка на придонесот на 

обновливите извори во секој сектор во финалната пот-

рошувачка на енергија (ktoe) и Табела 4б: Табела за 

пресметка на придонесот на обновливите извори во 

секторот сообраќај (ktoe), Табела 10.a: Проценка на 

достапниот потенцијал во Република Македонија за се-

која обновлива енергија за електрична енергија 2010-

2014 (за периодот 2009-2012 прикажаните податоци се 

однесуваат на вистинската инсталирана моќност за 

производство на електрична енергија од хидроцен-

трали) Табела 11: Проценка на вкупниот придонес (фи-

нална потрошувачка на енергија ) очекувана од секоја 

ОИЕ технологија во Република Македонија за испол-

нување на обврзувачките цели во 2020 и индикативна 

привремена траекторија за удел на енергијата од об-

новливи извори во греење и ладење 2013-2023 и Табела 

12: Проценка на вкупниот придонес очекуван од секоја 

ОИЕ технологија во Република Македонија  за да ги 

исполни обврзувачките цели за 2020 и индикативната 

привремена траекторија за уделите од обновливи ре-

сурси во секторот сообраќај 2013-2023, се заменуваат 

со следните табели: 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

976. 

С П И С О К  

НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ 

(ОГЛАС ОД 1.3.2017 ГОДИНА) 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

977. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 5.4.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Морани, која е во надлежност на 

одржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Морани, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Морани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-8665/1  

5 април 2017 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

978. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.4..2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Стримница, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Стримница, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Стримница.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-8940/1  

7 април 2017 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

979. 

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 

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

ство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИ-

ВОТНИТЕ ВО ОДНОС НА БОЛЕСТА НА ЧВОРЕСТА  

КОЖА (
*
) 

 

Член 1 

Предмет 

 

Со овој правилник се пропишуваат мерките за 

здравствена заштита на животните во однос на болест 

на чвореста кожа. 

 

Член 2 

Дефиниции 

 

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно 

здравство и прописите донесени врз основа на тој за-

кон се применуваат и во овој правилник, освен доколку 

со овој правилник не се поинаку дефинирани. 

(2) Одделни поими употребени во овој правилник 

го имаат следното значење:  

                            

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

ропската Комисија 2016/2008.ЕУ од 15 Ноември 2016 за мерките 

на здравствената заштита во однос на болеста на чвореста кожа 

во Земјите членки, CELEX број 32016D2008. 
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а) „животно од видот говеда“ е чапункар од видо-

вите Bos taurus, Bos indicus, Bison bison и Bubalus 

bubalis;  

б) „диви преживари кои се држат во заробениш-

тво“ се диви преживари од видови кои се вклучени во 

пренесување на болест на чвореста кожа согласно нај-

новите достапни научни податоци;  

в) „инфицирана зона“ е дел од територијата на за-

сегната земја која е наведена во Прилог 1 Дел 2 кој е 

составен дел на овој правилник која ги вклучува регио-

ните во која е потврдено присуството на болеста на 

чвореста кожа и сите зони под заштита и надзор кои се 

воспоставени во согласност со член 55 од Законот за 

ветеринарно здравство
i
  и каде што е спроведена вак-

цинацијата против болест на чвореста кожа за која се 

известува Европската Комисија; 

г) „слободна зона со вакцинација“ е дел од тери-

торијата на засегната земја која е наведена во Прилог 1 

Дел 1 од овој правилник кој вклучува региони надвор 

од зоната инфицирана со болест на чвореста каде што е 

спроведена вакцинајција против болест на чвореста ко-

жа за која се известува Европската Комисија. 

 

Член 3 

Мерки за здравствена заштита на животните во  

однос на болест на чвореста кожа 

 

Мерки кои се преземаат за здравствена заштита на 

животните во однос на болест на чвореста кожа се:  

1) забрана за движење на пратки од живи говеда и 

диви преживари кои се држат во заробеништво од ре-

гионите наведени во Прилог 1 од овој правилник; 

2) забрана за движење на пратки од семе, јајце клет-

ки и ембриони од говеда и диви преживари кои се др-

жат во заробеништво од регионите кои се наведени во 

Прилог 1 од овој правилник; 

3) забрана за движење на пратки од колострум, мле-

ко и производи од млеко од говеда и диви преживари 

кои се држат во заробеништво наменети за исхрана на 

животни кои доаѓаат од региони наведени во Прилог 1 

Дел 2 на овој правилник;  

4) забрана за движење на пратки од непреработени 

нус производи од говеда и диви преживари кои се др-

жат во заробеништво, различни од нус-производите од 

точка 5) на овој член од регионите наведени во Прилог 

1 од овој правилник; 

5) забрана за движење на пратки од непреработени 

сирови кожи и поткожја наменети за искрана на луѓе 

или непреработени кожи и поткожја кои не се намене-

ти за исхрана на луѓето а кои се добиени од говеда и 

диви преживари кои се држат во заробеништво во ре-

гионите наведени во Прилог 1 од овој правилник; 

6) вакцинирање на животните против болеста на 

чвореста кожа и 

7) чистење и дезинфекција на превозните средства 

со кои се транспортираат животните. 

 

Член 4 

Исклучоци од забраната за движење на живи говеда 

и диви преживари кои се држат во заробеништво од 

регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој  

правилник 

 

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 1) на овој правилник, може да се врши движење на 

живи говеда и диви преживари кои се држат во заробе-

ништво од одгледувалишта кои се наоѓаат во региони-

те наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник до-

колку тие животни исполнуваат најмалку еден од след-

ните услови:  

1) животните се испраќаат во региони наведени 

Прилог 1 од овој правилник од истата или друга за-

сегната земја, земја членка на Европската унија или во 

трета земја и се во согласност со следните услови: 

(а) животните биле вакцинирани против болест на 

чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на дви-

жење и доаѓаат од одгледувалиште на кое животните 

престојувале најмалку 28 дена и во кое сите животни 

од приемчивите видови биле вакцинирани против бо-

лест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот 

на испраќање; 

(б) сите животни на одгледувалиштето на потекло 

се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа 

не покажале клинички знаци за присуство на болест на 

чвореста кожа;  

(в) животните не се предмет на било која од забра-

ните пропишани во Законот за ветеринарно здравство
ii
;  

(г) надлежниот орган на местото на потекло спрове-

дува вакцинација против болеста на чвореста кожа која 

е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 

кој е составен дел на овој правилник за која се известу-

ва Европската Комисија, како и засегнатите земји, дру-

гите земји членки на ЕУ и трети земји, особено за дату-

мот на отпочнување на вакцинацијата и  

(д) пропишана е процедура за спроведување на 

пратки во согласност со член 12 на овој правилник, под 

контрола на надлежните органи на земјата на потекло, 

транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди де-
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ка животните се транспортирани безбедно како и дека 

тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или 

трети земји; или  

2) животните се испраќаат во било кој регион од ис-

тата или друга засегнатата земја, земја членка на ЕУ 

или трета земја и се во согласност со следните услови:  

(а) животните се вакцинирани против болест на 

чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на 

испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите 

животни од приемчивите видови биле вакцинирани 

против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена 

пред датумот на испраќање;  

(б) сите животни на одгледувалиштето на потекло 

се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа 

не покажале клинички знаци за присуство на болеста 

на чвореста кожа;  

(в) животните не се предмет на било која од забрани-

те пропишани во Законот за ветеринарно здравство
iii
;  

(г) животните престојувале од нивното раѓање, или 

во период од најмалку 28 дена пред датумот на испра-

ќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 

20 km не е потврдено присуство на болест на чвореста 

кожа во период од три месеци пред датумот на испра-

ќање и претходно секој потврден случај на инфекција 

со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и 

уништување на сите приемчиви животни на засегнати-

те одгледувалишта, лоцирани во региони наведени во 

Прилог 1 Дел 1 на овој правилник во засегната земја 

каде сите животни од регионите наведени во Прилог 1 

Дел 1 од овој правилник се вакцинирани или ревакци-

нирани против болест на чвореста кожа, во согласност 

со Прилог 2 од овој правилник најмалку три месеци 

пред датумот на испраќање и се во рамките на перио-

дот на имунитет назначен на спецификацијата од стра-

на на производителот на вакцината; 

(д) надлежниот орган на местото на потекло спро-

ведува вакцинација против болеста на чвореста кожа 

која е во согласност со условите пропишани во Прилог 

2 од овој правилник за која се известува Европската 

Комисија како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ 

и трети земји, особено за датумот на отпочнување на 

вакцинацијата и  

(ѓ) пропишана е процедура за спроведување во сог-

ласност со член 12 на овој правилник, под контрола на 

надлежните органи на засегнатата земја на потекло, 

транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди де-

ка животните се превезуваат безбедно како и дека тие 

не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети 

земји; или  

3) животните се испратени во било кој регион на 

земја членка на ЕУ или трета земја и се во согласност 

со следните услови:  

(а) животните ги исполнуваат сите соодветни га-

ранции во однос на здравствена заштита на животните, 

врз основа на позитивни исходи од мерките за процен-

ка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, 

пропишани од надлежниот орган на земјата членка на 

местото на потекло и одобрени од надлежните органи 

на земјите на транзит и крајна дестинација, пред дату-

мот на испраќање на тие животни;  

(б) животните се вакцинирани против болеста на 

чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на 

испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите 

животни од приемчивите видови биле вакцинирани 

против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена 

пред датумот на испраќање;  

(в) сите животни на одгледувалиштето на потекло 

се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа 

не покажале клинички знаци за присуство на болест на 

чвореста кожа;  

(г) животните не се предмет на било која од забра-

ните пропишани во Законот за ветеринарно здравство
iv
;  

(д) животните престојувале од нивното раѓање, или 

во период од најмалку 28 дена пред датумот на испра-

ќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 

20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста 

кожа во период од три месеци пред датумот на испра-

ќање и претходно секој потврден случај на инфекција 

со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и 

уништување на сите приемчиви животни на засегнати-

те одгледувалишта;  

(ѓ) пропишана е процедура за спроведување во сог-

ласност со член 12 на овој правилник, под контрола на 

надлежните органи на засегнатата земја на потекло, 

транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди де-

ка животните кои се испратени во согласност со га-

ранциите за здравствена заштита на животните од пот-

точка (а) на оваа точка се транспортираат безбедно ка-

ко и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на 

ЕУ или трети земји;  

(е) надлежниот орган на местото на потекло спрове-

дува вакцинација против болест на чвореста кожа која 

е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 на 

овој правилник за која се известува Европската Коми-

сија како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и 

трети земји, особено за датумот на отпочнување на 

вакцинацијата; и  
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(ж) засегнатата земјата на потекло треба веднаш да 

ја извести Европската Комисија и другите засегнати 

земји, земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите 

за здравствена заштита на животните и за одобрението 

од страна на надлежните органи од потточка (а) од оваа 

точка.  

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари кои 

се држат во заробеништво ги исполнуваат условите од 

став (1) на овој член, кон ветеринарно здравствениот 

сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-

кументи што ја придружуваат пратката со живи жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло
v
  се додава следниот текст:  

„.................... (животни) во согласност со .................. 

(член 4 став (1) точка 1) или 2) или 3), означи го соод-

ветното) од Правилникот за мерки за здравствена заш-

тита на животните во однос на болеста на чвореста ко-

жа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 

2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравстве-

на заштита на животните во врска со болест на чворес-

та кожа во одредени земји членки“. 

 

Член 5 

Исклучоци од забраната за движење на живи говеда 

и диви преживари кои се држат во заробеништво од 

регионите наведени во Прилог 1 Дел 2 од овој  

правилник 

 

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 1) на овој правилник, може да се врши испраќање на 

живи говеда и диви преживари кои се држат во заробе-

ништво од одгледувалишта кои се наоѓаат во региони-

те наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник во 

било кој регион на засегната земја, земја членка на ЕУ 

или трета земја, доколку тие животни ги исполнуваат 

следните услови:  

1) животните ги исполнуваат соодветните гаранции 

во однос на здравствена заштита на животните, врз ос-

нова на позитивни исходи од мерките за проценка на 

ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропи-

шани од надлежниот орган на земјата членка на место-

то на потекло и одобрени од надлежните органи на 

земјите на транзит и крајна дестинација, пред датумот 

на испраќање на тие животни;  

2) животните се вакцинирани против болест на чво-

реста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќа-

ње и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни 

од приемчивите видови биле вакцинирани против бо-

лести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот 

на испраќање;  

3) сите животни на одгледувалиштето на потекло се 

клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не 

покажале клинички знаци за присуство на болеста на 

чвореста кожа; 

4) животните не се предмет на било која од забра-

ните пропишани во Законот за ветеринарно здравство
vi
;  

5) животните престојувале од нивното раѓање, или 

во период од најмалку 28 дена пред датумот на испра-

ќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 

20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста 

кожа во период од три месеци пред датумот на испра-

ќање и претходно секој потврден случај на инфекција 

со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и 

уништување на сите приемчиви животни на засегнати-

те одгледувалишта, лоцирани во областа наведена во 

Прилог 1 Дел 2 на овој правилник во засегната земја 

каде сите животни во сите региони наведени во Прилог 

1 Дел 2 на овој правилник се вакцинирани или ревак-

цинирани против болест на чвореста кожа, во соглас-

ност со Прилог 2 на овој правилник најмалку три месе-

ци пред датумот на испраќање и се во рамките на пери-

одот на имунитет назначен на спецификацијата од 

страна на производителот на вакцината;  

6) надлежниот орган на местото на потекло спрове-

дува вакцинација против болест на чвореста кожа која 

е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од 

овој правилник за која се известува Европската Коми-

сија, како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и 

трети земји, особено за датумот на отпочнување и зав-

ршување на вакцинацијата согласно Прилог 2 од овој 

правилник; 

7) пропишана е процедура за спроведување во сог-

ласност со член 12 на овој правилник, под контрола на 

надлежните органи на засегнатата земја на потекло, 

транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди де-

ка животните кои се испратени во согласност со га-

ранциите за здравствена заштита на животните од точ-

ка 1) на овој став, се превезени безбедно како и дека 

тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или 

трети земји; и  

8) засегнатата земјата на потекло треба веднаш да ја 

извести Европската Комисија, засегнатите земји, дру-

гите земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за 

здравствена заштита на животните и за одобрението од 

страна на надлежните органи од точка 1) на овој став.  
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(2) Во случај кога говедата и дивите преживари кои 

се држат во заробеништво ги исполнуваат условите од 

став (1) на овој член, кон ветеринарно здравствениот 

сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-

кументи што ја придружуваат пратката со живи жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло
vii

  се додава следниот текст: 

„................... (животни) во согласност со член 5 став 

(1) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на 

животните во однос на болеста на чвореста кожа од-

носно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 

2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравстве-

на заштита на животните во врска со болест на чворес-

та кожа во одредени земји членки“. 

 

Член 6 

Движење на живи говеда и диви преживари кои се 

држат во заробеништво во областите наведени во 

Прилог 2 на истата засегната земја 

 

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 1) на овој правилник и доколку се исполнети усло-

вите од став (2) од овој член, може да се врши  движе-

ње на пратки со живи говеда и диви преживари кои се 

држат во заробеништво од одгледувалишта кои се ло-

цирани во областите наведени во:  

1) Прилог 1 Дел 1 на овој правилник до дестинација 

лоцирана во рамките на друг регион наведена во При-

лог 1 од овој правилник од истата засегната земја и 

2) Прилог 1 Дел 2 на овој правилник до дестинација 

лоцирана во рамките на друг регион наведена во При-

лог 1 Дел 2 на овој правилник од истата засегната 

земја. 

(2) Исклучокот од став (1) на овој член се примену-

ва само на пратки со живи говеда и диви преживари 

кои се држат во заробеништво доколку животните ис-

полнуваат најмалку еден од следните услови: 

1) животните се вакцинирани против болест на чво-

реста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќа-

ње и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни 

од приемчивите видови биле вакцинирани против бо-

леста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот 

на движење;  

2) животните, без оглед на нивниот индивидуален 

вакцинален статус или вакцинацијата против болеста 

на чвореста кожа во нивното одгледувалиште на по-

текло, може да се движат на санитарно колење во кла-

ница, доколку одгледувалиштето на потекло не е пред-

мет на било која од забраните пропишани во Законот за 

ветеринарно здравство
viii

  во однос на болеста на чво-

реста кожа со која се забранува таков вид на движење;  

3) животните се невакциниран подмладок на воз-

раст помала од четири месеци, а се добиени од мајки 

кои се вакцинирани најмалку 28 дена пред раѓањето и 

може да се движат во друго одгледувалиште доколку 

сите животни од приемчивите видови на одгледува-

лиштето на потекло биле вакцинирани или ревакцини-

рани во согласност со упатствата на производителот на 

вакцината, најмалку 28 дена пред датумот на планира-

ното движење и одгледувалиштето не е предмет на би-

ло која од забраните пропишани во Законот за ветери-

нарно здравство
ix
  во однос на болеста на чвореста 

кожа, со кои се забранува такво движење. 

 

Член 7 

Исклучоци од забраната за движење на семе, јајце 

клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои 

се држат во заробеништво од областите наведени во 

Прилог 1 Дел 1 на овој правилник 

 

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 2) на овој правилник, испраќање на семе јајце клет-

ки и ембриони од говеда и диви преживари кои се др-

жат во заробеништво од собирни центри за семе или 

други објекти лоцирани во регионите наведени во При-

лог 1 Дел 1 од овој правилник во друг регион од При-

лог 1 од истата или друга засегната земја, земја членка 

на ЕУ или трета земја може да се врши доколку живот-

ните-донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги 

испулнуваат следните услови:  

1) животните-донори биле вакцинирани и ревакци-

нирани против болест на чвореста кожа во согласност 

со упатствата на производителот на вакцината, при 

што првата вакцинација е аплицирана најмалку 60 дена 

пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и 

ембрионите; или животните-донори биле предмет на 

серолошко тестирање со цел да се откријат антитела на 

вирус на болест на чвореста кожа на денот на собирање 

и најмалку 28 дена по периодот на собирање на семето 

или денот на собирање ембриони и јајце клетки, со до-

биени негативни резултати; 
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2) во период од 60 дена пред датумот на собирање 

на семето, јајце клетките и ембрионите, животните-до-

нори биле чувани во центар за вештачко осеменување 

или друг соодветен објект при што во радиус од нај-

малку 20 км немало потврдено жариште на болест на 

чвореста кожа во последните три месеци пред датумот 

на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите и 

претходно секоја потврдена појава на инфекција со бо-

лест на чвореста кожа била проследена со убивање и 

уништување на сите приемчиви животни од засегнати-

те одгледувалишта;  

3) животните-донори се клинички прегледани 28 

дена пред датумот на собирање, како и за време на це-

лиот период на собирање и при тоа не покажале кли-

нички знаци за присуство на болест на чвореста кожа; 

4) животните-донори биле предмет на испитување 

на присуство на причинителот на болест на чвореста 

кожа со PCR метода спроведена на примероци од крв 

земени на почетокот и најмалку на секои 14 дена за 

време на периодот на собирање на семето или на денот 

на собирање на ембрионите и јајце клетките, со добие-

ни негативни резултати;  

5) семето било предмет на испитување на причини-

телот на болест на чвореста кожа со PCR метода и при 

тоа биле добиени негативни резултати; и  

6) надлежниот орган на местото на потекло спрове-

дува вакцинација против болеста на чвореста кожа која 

е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од 

овој правилник и за која ја известува Европската Коми-

сија, како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и 

трети земји, особено за датумот на отпочнување и зав-

ршување на вакцинацијата согласно Прилог 2 од овој 

правилник.  

(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 2) на овој правилник, може да се врши движење на 

семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви прежи-

вари кои се држат во заробеништво од центри за веш-

тачко оплодување или други објекти лоцирани во об-

ластите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник 

во било кој регион на засегната земја, земај членка на 

ЕУ или трета земја, доколку животните-донори и се-

мето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат 

следните услови:  

1) условите пропишани во став (1) точки 1), 2), 3), 

4) 5) и 6) на овој член; 

2) животните-донори ги исполнуваат соодветни га-

ранции за здравствена заштита врз основа на позитивен 

исход од анализата на ризик на влијанието на движе-

њето и на мерките против распространување на болес-

та на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган 

на засегнатата земја на потекло и одобрени од надлеж-

ните органи на земјите на транзит и крајна дестина-

ција, пред испраќањето на семето, јајце клетките и ем-

брионите; и  

3) засегнатата земјата на местото на потекло треба 

веднаш да ја извести Европската Комисија, засегнатите 

земји, земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите 

за здравствена заштита на животните и за одобрението 

од точка 2) на овој став.  

(3) Во случај кога семето, јајце клетките и ембрио-

ните ги исполнуваат условите од став (1) или (2) на 

овој член се испраќаат во засегната земја, земја членка 

на ЕУ или трета земја, кон ветеринарно здравствениот 

сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 

кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-

кументи што ја придружуваат пратката со живи жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло
x
  се додава следниот текст:  

„......................... (семе, јајце клетки и/или ембриони, 

означи го соодветното) во согласност со член 7 став (1) 

или (2) од Правилникот за мерки за здравствена зашти-

та на животните во однос на болеста на чвореста кожа 

односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 

2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравстве-

на заштита на животните во врска со болест на чворес-

та кожа во одредени земји членки“. 

 

Член 8 

Исклучоци од забраната за движење на непреработени 

нус-производи од животинско потекло од говеда и 

диви преживари кои се држат во заробеништво од 

областите наведени во Прилог 1 на овој правилник 

 

По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 4) 

на овој правилник, може да се врши испраќање на неп-

реработени нус производи од говеда и диви преживари 

кои се држат во заробеништво од:  

1) региони наведени во Прилог 1 Дел 1 од овој пра-

вилник до дестинација лоцирана во истата засегната 

земја, или во регион на засегната земја наведена во 

Прилог 1 од овој правилник; 
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2) регион наведена од Прилог 1 Дел 2 од овој пра-

вилник до дестинација лоцирана во истата засегната 

земја или во регион од друга засегната земја наведена 

во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник доколку:  

(а) непреработените нус-производи се испраќаат 

под официјален надзор на надлежниот орган и се наме-

нети за преработка или нештетно отстранување во об-

јект одобрен во согласност со Законот за нус произво-

ди
xi
  и 

(б) кога местото на крајна дестинација е лоцирано 

во друга засегната земја, треба да се пропише процеду-

ра за спроведување на пратка во согласност со член 12 

на овој правилник, под контрола на надлежните органи 

на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дес-

тинација, со цел да се обезбеди дека непреработените 

нус-производи од животинско потекло се транспорти-

раат безбедно до местото на крајна дестинација и дека 

последователно не се испраќаат во земја членка на ЕУ 

или трета земја. 

 

Член 9 

Исклучоци од забраната за движење на кожи и пот-

кожја од говеда и диви преживари кои се држат во 

заробеништво од областите наведени во Прилог 1 

на овој правилник 

 

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на 

кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се 

држат во заробеништво од регионите наведени во При-

лог 1 Дел 1 на овој правилник во друг регион наведена 

во Прилог 1 на овој правилник од истата или друга за-

сегната земја доколку: 

1) станува збор за непреработени кожи и поткожја 

наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и 

поткожја испратени под официјален надзор на надле-

жен орган наменети за преработка или нештетно от-

странување во одобрен објект;  

2) кога местото на крајна дестинација е лоцирано во 

земја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропи-

ше процедура за спроведување на пратка во согласност 

со член 12 на овој правилник, под контрола на надлеж-

ните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и 

крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непрера-

ботените кожите и поткожјата се превезуваат безбедно 

до местото на крајна дестинација како и дека не се ис-

праќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји, 

пред да бидат преработени во согласност со став (2) 

точка 2) на овој член; и  

3) кожите и поткожјата потекнуваат од одгледува-

лишта кои не се предмет на било какви ограничувања 

согласно Законот за ветеринарно здравство
xii

  во однос 

на болеста на чвореста кожа.  

(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на 

кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се 

држат во заробеништво од регионите наведени во При-

лог 1 во друг регион од истата или друга земја членка 

на ЕУ или трета земја доколку:  

1) ова се непреработени сирови кожи и поткожја 

наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и 

поткожја кои потекнуваат од одгледувалишта кои не се 

предмет на било какви ограничувања согласно Законот 

за ветеринарно здравство
xiii

  во однос на болеста на 

чвореста кожа;  

2) кожите и поткожјата биле:  

(а) третирани во согласност со член 8 став (2) точ-

ките 2), 3) и 4) од Правилникот за условите кои треба 

да ги исполнуваат објектите за производство на храна 

за домашни миленици и техничките објекти за нуспро-

изводи од животинско потекло и посебните технички 

услови и постапки за преработка при ставање во про-

мет и увоз на храна за домашни миленици и технички 

производи од нуспроизводи од животинско потекло
xiv

  

или  

(б) предмет на еден од третманите пропишани во 

член 95 од Правилникот за посебните барања за храна-

та од животинско потекло
xv

  и  

3) кожите и поткожјата биле предмет на сите пре-

вентивни мерки со цел да се избегне реконтаминација 

со патогени агенси по завршување на третманот.  

(3) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на 

кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се 

држат во заробеништво од регионите наведени во При-

лог 1 Дел 2 од овој правилник во друг регион наведен 

Прилог 1 Дел 2 на овој правилник од истата или друга 

засегната земја, земја членка на ЕУ и трета земја до-

колку:  

1) станува збор за непреработени кожи и поткожја 

наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и 

поткожја испратени под официјален надзор на надле-

жен орган наменети за преработка или нештетно от-

странување во одобрен објект;  

2) местото на крајна дестинација е лоцирано во зем-

ја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропише 

процедура за спроведување на пратка во согласност со 

член 12 на овој правилник, под контрола на надлежни-
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те органи на засегнатата земја на потекло, транзит и 

крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непрера-

ботените кожите и поткожјата се превезуваат безбедно 

до местото на крајна дестинација и дека последовател-

но не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или 

трети земји, пред да бидат преработени во согласност 

со став (2) точка 2) на овој член; и 

3) кожите и поткожјата потекнуваат од одгледува-

лишта кои не се предмет на било какви ограничувања 

согласно Законот за ветеринарно здравство
xvi

  во однос 

на болеста на чвореста кожа. 

(4) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на 

кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се 

држат во заробеништво од регионите наведени во При-

лог 1 на овој правилник во друг регион од истата или 

друга засегната земја, земја членка на ЕУ или трета 

земја доколку:  

1) кожите и поткожјата исполнуваат соодветни га-

ранции во однос на здравствена заштита на животните, 

врз основа на позитивни исходи од мерките за процен-

ка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, 

пропишани од надлежниот орган на засегнтата земја на 

потекло и одобрени од надлежните органи на земјите 

на транзит и крајна дестинација, пред испраќање на ко-

жите и поткожјата;  

2) кожите и поткожјата потекнуваат од одгледува-

лишта кои не се предмет на било какви ограничувања 

согласно Законот за ветеринарно здравство
xvii

  во однос 

на болест на чвореста кожа;  

3) местото на крајна дестинација е лоцирано во за-

сегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја, треба 

да се пропише процедура за спроведување на пратка во 

согласност со член 12 на овој правилник, под контрола 

на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, 

транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди де-

ка кожите и поткожјата, превезени во согласност со до-

полнителните гаранции за здравствена заштита на жи-

вотните од точка 1) на овој став, се превезуваат безбед-

но до местото на крајна дестинација како и дека не се 

испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети 

земји, пред да бидат преработени најмалку во соглас-

ност со став (2) точка 2) од овој член и  

4) засегнатата земјата на местото на потекло треба 

веднаш да ги извести Европската Комисија, засегнати-

те земји, земјите членки на ЕУ или третите земји за га-

ранциите за здравствена заштита на животните и за 

одобрението од точка 1) на овој став. 

Член 10 

Исклучоци од забраната за движење на колострум, 

млеко и производи од млеко наменети за исхрана за 

животни од области наведени во Прилог 1 Дел 2 од 

овој правилник 

 

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точ-

ка 3) на овој правилник, може да се врши испраќање на 

колострум, млеко и производи од млеко наменети за 

исхрана на животни добиени од говеда и диви прежи-

вари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта 

лоцирани во областите наведени Прилог 1 Дел 2 на 

овој правилник доколку колострумот, млекото и произ-

водите од млеко биле предмет на третман со цел да се 

обезбеди уништување на вирусот на лигавка и шап ка-

ко што е опишано во Прилог 7 Дел Д точки 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 и 1.5 од Програмата за сузбивање и искоренување 

на лигавка и шап
xviii

  и пратката е во согласност со став 

(2) од овој член.  

(2) Праќање на пратки со колострум, млеко и про-

изводи од млеко од став (1) на овој член, во земји член-

ки на ЕУ или трети земји се врши само доколку прат-

ките се придружени со ветеринарно здравствен серти-

фикат, пропишан во Правилникот за начинот и поста-

пката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 

одобрен увоз и транзит, формата и содржината на вете-

ринарно-здравствениот сертификат или други доку-

менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како 

и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-

лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, ак-

вакултура и производи од животинско потекло
xix

  и на 

истиот е додаден следниот текст:  

„Колострумот, млекото или производите од млеко 

се во согласност со член 10 од Правилникот за мерки 

здравствена заштита на животните во однос на болеста 

на чвореста односно еквивалентниот член 10 од Одлу-

ка на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за 

контрола на здравствена заштита на животните во 

врска со болест на чвореста кожа во одредени земји 

членки“. 

 

Член 11 

Чистење и дезинфекција на превозни средства 

 

(1) Пред секој транспорт, за возилата кои биле во 

контакт со животни од приемчивите видови од регио-

ните наведени Прилог 1 Дел 2 на овој правилник и кои 

го напуштаат тој регион, операторот или возачот треба 

да обезбедат доказ дека од последниот контакт со так-
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вите животни возилото било исчистено и дезинфицира-

но на начин кој обезбедува инактивација на вирусот на 

болест на чвореста кожа како и дека е направен трет-

ман со одобрени инсектициди кои се ефикасни против 

векторите на болеста на чвореста кожа. 

(2) Надлежниот орган го одредува начинот и дока-

зот кој терба ба да го достави операторот или возачот 

на превозното средство, согласно став (1) на овој член, 

со цел да докаже дека е извршено чистење, дезинфек-

ција и дезинсекција. 

 

Член 12 

Спроведување на пратки 

 

Спроведување на пратки за транспорт на живи го-

веда и диви преживари кои се држат во заробеништво, 

непреработени нус-производи од животинско потекло 

и непреработени кожи и поткожја утврдени во члено-

вите 4, 5, 6, 8 и 9 на овој правилник, треба да е во сог-

ласност со следните услови:  

1) секое средство кое се користи за транспорт на 

тие живи животни, непреработени нус-производи од 

животинско потекло и непреработени кожи и поткожја 

е:  

(а) индивидуално регистрирано од страна на над-

лежниот орган на засегнатата земја на местото на по-

текло за сооодветната намена односно за транспорт на 

живи животни или за непреработени нус-производи од 

животинско потекло и непреработени кожи и поткожја 

за употреба за процедура за спроведување на пратки;  

(б) запечатени од страна на официјален ветеринар 

по натоварот; единствено службеник од надлежниот 

орган на местото на дестинација може да ја скрши 

пломбата и да ја замени со нова; секоја натовар или за-

мена на пломба треба да биде пријавено до надлежниот 

орган на местото на дестинација; 

2) превозот се одвива:  

(а) под службен надзор;  

(б) директно, без застанување, освен периодот за 

одмор кој е пропишан во Законот за заштита и благо-

состојба на животните
xx

  кој се одвива на контролен 

пункт. Кога период за одмор е предвиде да трае еден 

или повеќе дена, а се прави на на контролен пункт во 

регионите од Прилог 1 Дел 2 на овој правилник, жи-

вотните се заштитени од напади на вектори;  

(в) патувањето се одвива по рута која е одобрена од 

страна на надлежен орган на местото на потекло;  

3) пратката се состои единствено од живи животни 

или непреработени нус-производи од животинско по-

текло или непреработени кожи и поткожја со ист 

здравствен статус;  

4) официјалниот ветеринар одговорен за објектот 

на местото на дестинација треба на надлежниот орган 

на местото на потекло да му го потврди секое пристиг-

нување на пратка;  

5) по истоварот на живи животни или непреработе-

ни нус-производи од животинско потекло или непрера-

ботени кожи и поткожја, возилото и секоја друга опре-

ма која била користена за време на превозот треба да се 

исчистат, дезинфицираат и третираат со одобрени ин-

сектициди кои се ефикасни против вектори на болеста 

на чвореста кожа. Овие активности треба да се одвива-

ат во затворен простор на местото на дестинација и под 

надзор на официјален ветеринар;  

6) пред првата испорака од регионите наведени во 

Прилог 1, на овој правилник за кои се спроведува по-

стапката за спроведување, надлежниот орган на место-

то на потекло треба да се обезбеди дека се воспоставе-

ни потребните подготовки со соодветните надлежни 

органи, со цел да се обезбеди план за итни мерки, син-

џир на команди и целосна соработка на службите во 

случај на несреќи за време на превоз, големи дефекти 

на возилото или било какви недозволени/нелегални ак-

тивности на операторот или на возачот. Возачот или 

операторот на камион или други возила е должен вед-

наш да го извести надлежниот орган за секоја несреќа 

или дефект на возилото; и  

7) во случај на непреработени кожи и поткожја или 

непреработени нус-производи од животинско потекло, 

возилата треба да бидат целосно непропустливи од си-

те страни вклучително и вратите. 

 

Член 13 

Вакцинација против болест на чвореста кожа 

 

Вакцинацијата како мерка за здравствена заштита 

на животните во однос на болест на чвореста кожа, 

треба да се врши во согласност со минималните услови 

дадени во Прилог 2 на овој правилник и за истата се 

известува Европската Комисија. 

 

Член 14 

Влегување во сила 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-718/3 Агенција за храна 

18 април 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

980. 

Советот на јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно член 9 алинеја 3 член 43 и член 

47 од  Законот за Советот  на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 

150/07), на одржаната шеснаесетта седница на ден 27.4.2017 година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Митра Каратанева родена на 3.5.1953 година, избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основ-

ното јавно обвинителство Струмица, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09 на Со-

ветот на јавните обвинители на Република Македонија, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител 

поради исполнување на условите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 31.5.2017 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

        СОР бр. 6/17 Совет на јавните обвинители 

27 април 2017 година                                                     на Република Македонија 

            Скопје                                                     Претседател, 

                                                     Петар Аневски, с.р. 
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