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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3697.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
17.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална
заштита на стари лица на ул. „Благоја Гојан” број 24 во
Скопје, на КП бр. 2295/1, КО Кисела Вода, на Ванчо
Јовановски од Скопје со адреса на живеење на ул. Леринска бр. 62 - б.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 31 корисник, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и
започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ 125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5736/1-1
17 август 2016 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3698.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА
ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ,
МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА,
КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ
ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОД РЕПУБЛИКА КОСОВО
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на
говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви

преживари, млеко и производи од млеко од говеда,
како и нуспроизводи од говеда и диви преживари
во Република Македонија од Република Косово
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
131/16), во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:
“Забраната од став 1 на овој член се однесува на
пратки кои потекнуваат од следните региони во Република Косово:
- Гњилане, и
- Приштина.“
Член 2
По членот 1 се додава нов член 1-a кој гласи:
“Член 1-а
По исклучок на член 1 од ова решение, се дозволува увоз на пратки со млеко и производи од млеко од
говеда од регионите наведени во член 1 став 2 од ова
решение, доколку се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилог кој е составен дел
на ова решение и доколку биле подложени на најмалку
еден од следните третмани:
(а) стерилизација со кој се постигнува вредност на
F0 еднаква или поголема од три, или
(б) третман на ултра висока температура (UHT)
на 132 о С во времетраење од најмалку една секунда,
или
(в) третман на краткотрајна пастеризација на висока
температура (HTST) од 72оС во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш
после процесот на загревање, или
(г) третман на краткотрајна пастеризација на висока
температура (HTST) со рН под 7,0, или
(д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран со дополнителен
физички третман и тоа:
- намалување на рН под 6 за еден час, или
- загревање на температура од 72оС или повисока,
во комбинација со сушење.“
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-3916/2
23 август 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3699.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 43 од Законот за
енергетика енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014,
151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015, 6/2016 и 53/2016) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје, за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС, на седницата одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ–ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС
1. Во Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, изменета и дополнета со Одлука УП1 бр.11-66/13 од
27.5.2013 година, Одлука УП1 бр.11-164/14 од 18.11.2014 година и Одлука УП1 бр.11-35/11 од 16.3.2016 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени
деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС, на Друштво за транспорт,
трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 168/11, 78/13, 170/14 и 54/16), во Прилогот 1:
- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
„НД-35.03.1/11.2/13.2/14.2/16.2/16“;
- во точката 10:
- во потточката 1, зборовите: „ 15 резервоари“ се менуваат со зборовите: „ 14 резервоари“.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
УП1 Бр. 11-35/11
30 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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