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  Стр. 

733. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

проект за инфраструктура за проме-

на на трасата на инфраструктурен 

линиски објект водозафат со цевко-

вод за мала хидроелектрична цен-

трала Одри со реф. бр.105 со изве-

дена траса КО Одри - вон г.р. Оп-

штина Теарце..................................... 7 

 
 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

723. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ ТО-
ПОЛКА СО РЕФ.БР.316 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ  

КО ДРЕНОВО, ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка со 
реф.бр.316 и придружни објекти КО Дреново, општина 
Чашка. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 22 м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-749/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р.  

  Стр. 

734. Одлука за запишување  на  правотo 

на сопственост на недвижни ствари 

во корист на Република Македонија 

во јавната книга за запишување на 

правата на недвижностите................ 7 

735. Годишен план за мониторинг на 

резидуи и недозволени супстанции 

кај живи животни, производи и су-

ровини од животинско потекло за 

2018 година......................................... 7 

 Огласен дел....................................... 1-60 

 

 
 
724. 

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското 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 Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018 

година, донесе                                                                               

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ПОЛИГОН ЗА ОБУКА НА ВОЗАЧИ 

КО Г. ОРИЗАРИ, ОПШТИНА БИТОЛА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на полигон за обука на возачи КО Г. Оризари, 

Општина Битола. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-757/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 



2 март 2018  Бр. 39 - Стр. 3 

 
 

 
725. 

Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за 

земјоделското земјиште („Службен весник на Републи-

ка 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 Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 27.2.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со ДПТУ „Агронимекс” ДООЕЛ увоз-из-

воз, ул.Февруарски поход бр.48/43 – Скопје, Општина 

Аеродром, на земјоделско земјиште под оранжерии со 

вкупна површина од 12ха 08ар 06м2 кое се наоѓа на КП 

бр.607, во место викано „Рамниште”, катастарска кул-

тура нива под оранжерија 11, со површина од 15044м2;  

КП бр.607, во место викано „Рамниште”, катастарска 

култура нива под оранжерија 12, со површина од 

15141м2;  КП бр.607, во место викано „Рамниште”, ка-

тастарска култура нива под оранжерија 13, со површи-

на од 15121м2;  КП бр.607, во место викано „Рам-

ниште”, катастарска култура нива под оранжерија 14, 

со површина од 15283м2;  КП бр.607, во место викано 

„Рамниште”, катастарска култура нива под оранжерија 

15, со површина од 15183м2;  КП бр.607, во место ви-

кано „Рамниште”, катастарска култура нива под оран-

жерија 16, со површина од 15046м2;  КП бр.607, во 

место викано „Рамниште”, катастарска култура нива 

под оранжерија 17, со површина од 14932м2 и 

КПбр.607, во место викано „Рамниште”, катастарска 

култура нива под оранжерија 18, со површина од 

15056м2, запишани во Имотен лист бр.472 за КО Чаш-

ка вон град. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-

чува во времетраење од 30  години од денот на влегу-

вањето во сила на овој договор.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-919/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

726. 

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

27.2.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-

НА – ЖЕЛЕЗНО НИКЛОСНА РУДА НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „РЖАНОВО”,  ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на 

минерална суровина – железно никлосна руда на лока-

литетот „Ржаново”, Општина Кавадарци, доделена со 

Договор за концесија за експлоатација на минерална 

суровина – железно никлосна руда на локалитетот 

„Ржаново”, Општина Кавадарци бр.24-5554/1 од 

13.11.2014 година на Друштвото за ископ на руди, про-

изводство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИН-

ДУСТРИ АД-Кавадарци престанува да важи заради от-

ворање на стечајна постапка над концесионерот со Ре-

шение Ст. бр. 111/17 од 29.11.2017 година донесено од 

страна на Основниот суд во Велес. 
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2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-957/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

727. 

Врз основа на член 23, став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 27.2.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО 

ОХРИД 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар, соп-

ственост на Република Македонија – корисник Минис-

терство за финансии, која се наоѓа на КП.бр.5454 на 

ул.Галичица 45, запишана во Имотен лист бр. 101867 

КО Охрид 4 и тоа:  

- зграда 1, намена на зграда А2-2, влез 1, кат ПР, 

број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, 

со внатрешна површина од 173 м².  

 

Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронски систем за јавно наддавање 

со кој управува и оперира Министерството за финан-

сии – Управа за имотно правни работи, со проценета 

вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 

судски вештачења број СВ 5 128/17 од 15.11.2017 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-

вижната ствар во износ од 4.818.033,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 4.818.033,00  денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница: 

www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1216/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

728. 

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за иден-

тификација и регистрација на животните („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14, 

159/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

СИСТЕМОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИС-

ТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ И ВИСИНАТА НА НА-

ДОМЕСТОКОТ ЗА  ДОПОЛНИТЕЛНИ ОФИЦИЈАЛНИ  

КОНТРОЛИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместоците за спро-

ведување на системот за идентификација и регистраци-

ја на животните и висината на надоместокот за допол-

нителни официјални контроли („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 32/13) Прилогот 1 се заме-

нува со нов Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1310/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 



2 март 2018  Бр. 39 - Стр. 5 
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729. 
Врз основа на член 111, алинеја 2 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
27.2.2018 година,  донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА –  ЦЕНТАР 
ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ  „ПРИЗМА“ ВО КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одзема  одобрението за основање 
на приватна установа за деца – Центар за ран детски 
развој „ПРИЗМА“ во Куманово, со седиште  на ул. 
„Среќко Пужаљка“ бр. 3 во Куманово, дадено со Одлу-
ка за давање одобрение за основање на приватна уста-
нова за деца – Центар за ран детски развој „ПРИЗМА“ 
- Куманово бр. 42-10294/1 од 13 октомври 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
180/15). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-1466/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

730. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.2.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ТАРИ-
ФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
ЗА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ СОГ-
ЛАСНОСТ И  ЗА ДАДЕНО СТРУЧНО  МИСЛЕЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Тарифникот за 
висината на надоместоците за поднесено барање за до-
бивање согласност и за дадено стручно мислење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16 и 
164/17). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-1533/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

731. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27.2.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државни-
от студентски дом „Скопје“ – Скопје, му престанува  
користењето на движните ствари и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 
потребите на Јавната установа Ученички дом на Град 
Скопје „Здравко Цветковски“ - Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Државниот студентски дом „Скопје“ 
– Скопје склучува договор со градоначалникот на Град 
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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-1793/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

732. 
Врз основа на член 38 став 3 и 4 од Законот за зем-

јоделското 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана 27.2.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на  земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со  Друштвото за производство, промет и 
услуги “ВИНАРИЈА ПОПОВ“ ДООЕЛ, Сопот Кава-
дарци, на земјоделското земјиште со вкупна површина 
од  3ха 04ар 32м2 и тоа: КП бр. 1857/1-дел, во место 
викано Кошариште, катастарска култура нива,  катас-
тарска класа 4, со површина од 1801м2, КП бр. 1857/1-
дел, во место викано Кошариште, катастарска култура 
нива,  катастарска класа 5, со површина од 7243м2, КП 
бр. 1858, во место викано Кошариште, катастарска кул-
тура нива,  катастарска класа 5, со површина од 
5217м2, КП бр. 1859, во место викано Кошариште, ка-
тастарска култура нива,  катастарска класа 4, со пов-
ршина од 2467м2,  КП бр. 1859, во место викано Коша-
риште, катастарска култура нива,  катастарска класа 5, 
со површина од 2143м2, КП бр. 1859, во место викано 
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Кошариште, катастарска култура нива,  катастарска 
класа 4, со површина од 2467м2, КП бр. 2206, во место 
викано Кошариште, катастарска култура нива,  катас-
тарска класа 4, со површина од 3327м2 запишани во 
Имотен лист бр. 1463 за КО Сопот; КП бр. 2203-дел, во 
место викано Кошариште, катастарска култура нива,  
катастарска класа 5, со површина од 2345м2 запишанa 
во Имотен лист бр. 1685 за КО Сопот, КП бр.2208, во 
место викано Кошариште, катастарска култура нива,  
катастарска класа 5, со површина од 505м2 запишанa 
во Имотен лист бр. 971 за КО Сопот, КП бр. 2209-дел, 
во место викано Кошариште, катастарска култура нива,  
катастарска класа 5, со површина од 3285м2, КП бр. 
2211-дел, во место викано Кошариште, катастарска 
култура нива,  катастарска класа 6, со површина од 
1982м2  запишани во Имотен лист бр. 182 за КО Сопот 
и  КП бр. 2210, во место викано Кошариште, катастар-
ска култура нива,  катастарска класа 5, со површина од 
117м2 запишана во Имотен лист бр. 180  за КО Сопот. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Договорот за  закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува со времетраење до 12.6.2042 година.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот од објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-2174/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

733. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27.2.2018 
година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА  ЗА ПРОМЕНА НА ТРАСАТА 
НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ЛИНИСКИ ОБЈЕКТ 
ВОДОЗАФАТ СО ЦЕВКОВОД ЗА МАЛА ХИДРОЕ-
ЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ОДРИ СО РЕФ. БР.105 СО 
ИЗВЕДЕНА ТРАСА КО ОДРИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА  

ТЕАРЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно  земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за промена на трасата 
на инфраструктурен линиски објект водозафат со цев-
ковод за мала хидроелектрична централа Одри со реф. 
бр.105 со изведена траса КО Одри-вон г.р., Општина 
Теарце. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од  4589м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-2189/1 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

734. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата,  одржана 27.2.2018 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОTO НА СОП-
СТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КО-
РИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВ-
НАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари – објекти  на КП бр.4274, КО Радовиш на ул. 
„Александар Македонски,“ бр.15/2-20 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1,  
влез 2, кат – к4, број  20, намена на посебен дел од 
зграда – СТ со внатрешна површина од 51м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
2, кат – к4, број 20, намена на посебен дел од зграда – 
ПП со внатрешна површина од 7м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот  
на недвижности. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-8779/1-17 Заменик на претседателот 

27 февруари 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

735. 
Врз основа на член 71, став (2) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 
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Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н 
ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕ-
НИ СУПСТАНЦИИ КАЈ ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРО-
ИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

ЗА 2018 ГОДИНА 
                        

Член 1 
Со овoј план се утврдува мониторинг на резидуи и 

недозволени супстанции кај живи животни, производи 
и суровини од животинско потекло за 2018 година. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на мониторинг на присуство на 
резидуи и контаминенти во живи животни и храна од 
животинско потекло се врши во согласност со Глава II 
од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг 
и контрола на присуството на резидуи и контаминенти 
во живите животни и храната од животинско потекло, 
начинот на вршење на официјалните контроли и поста-
пките за мониторинг и контрола на резидуи и недозво-
лени супстанции и мерките кои се преземаат во случај 
на сомнение и на позитивен наод на присуство на рези-
дуи и недозволени супстанции (*1). 

Начинот на вршење на постапките за мониторинг 
на резидуи и недозволени супстанции се врши во сог-
ласност со Глава III од Правилникот за начинот на 
вршење на мониторинг и контрола на присуството на 
резидуи и контаминенти во живите животни и храната 
од животинско потекло, начинот на вршење на офици-
јалните контроли и постапките за мониторинг и кон-
трола на резидуи и недозволени супстанции и мерките 
кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен 
наод на присуство на резидуи и недозволени суп-
станции (*1). 

 
Член 3 

Селекцијата на фармаколошки активни супстанции 
кои ќе бидат вклучени во овој план, се врши согласно:  

- Прилог I од Правилникот за начинот на вршење 
на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и 
контаминенти во живите животни и храната од живо-
тинско потекло, начинот на вршење на официјалните 
контроли и постапките за мониторинг и контрола на 
резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се 
преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод 
на присуство на резидуи и недозволени супстанции 
(*1); 

- Листата на фармаколошки супстанции одобрени 
за употреба во ветеринарната медицина (*2); 

- Списокот на ветеринарно - медицински препарати 
за кои е дадено решение за одобрение за ставање во 
промет; 

- Решението за забрана за производство, увоз, посе-
дување, продажба, снабдување и/или употреба на одре-
дени видови ветеринарно - медицински препарати; 

- Правилникот за општите барања за безбедност на 
храната; 

- Правилникот за општите барања за безбедност на 
храната во однос на максималните нивоа на одделни 
контаминенти (*3); 

- Правилникот за општите барања за безбедност на 
храната во однос на максимално дозволените нивоа на 
резидуи од пестициди во или врз храната (*4) и 

- Правилникот за условите за ставање во промет на 
медицирана храна за животни, формата и содржината 
на ветеринарниот рецепт за медицирана храна за жи-
вотни и начинот на негово издавање (*5). 

 
Член 4 

Храната од животинско потекло не се употребува 
доколку се детектираат супстанциите кои се забранети 
за производство, увоз, поседување, продажба, снабду-

вање и употреба на ветеринарно – медицинските пре-
парати наменети за апликација кај фармските животни 
за производство на производи за исхрана на луѓето и 
аквакултурата дадени во Решението за забрана за про-
изводство, увоз, поседување, продажба, снабдување 
и/или употреба на одредени видови ветеринарно - ме-
дицински препарати и член 26 став 2 од Правилникот 
за општите барања за безбедност на храната. 

При спроведувањето на овој план, максимално доз-
волените нивоа на одредени супстанции (пестициди, 
микотоксини, тешки метали и други контаминенти) 
кои се дозволени да се детектираат во земените приме-
роци се дадени во Правилникот за општите барања за 
безбедност на храната  во однос на максималните ни-
воа на одделни контаминенти (*3) и Правилникот за 
општите барања за безбедност на храната во однос на 
максимално дозволените нивоа на резидуи од пестици-
ди во или врз храната (*4). 

 
Член 5 

Овој план се спроведува во текот на целата година 
од страна на официјалните ветеринари во секоја под-
рачна единица на месечно ниво преку доставување на 
работен налог за земање на мостри предвидени со овој 
план во однос на бројот на примероци и видот на испи-
тувања кои се предвидени со овој план. Мострирањето 
се врши во променливи интервали распоредени во те-
кот на целата година во фарми, кланици, млекарници, 
објекти за преработка на риба и центри за собирање и 
пакување на јајца. Земајќи го во предвид сезонското 
колење на овци и јагниња, сезонското производство на 
овчо и козјо млеко, сезонскиот период на производство 
на мед и сезоната на дозволен лов во однос на мостри-
рањето на дивеч, истото се врши во согласност со него-
виот сезонски карактер на производство.  

 
Член 6 

Лабораториските испитувања предвидени со овој 
план ги врши овластена лабораторија од страна на ди-
ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.  

 
Член 7 

Резидуите или групите на супстанции кои се испи-
туваат според видот на животното, храната за исхрана 
на животните, вклучувајќи ја и водата за поење и про-
изводите од животинско потекло се дадени во  Прилог 
1, кој е составен дел на овој план. 

 
Член 8 

Бројот на мостри кои е предвидено да се земат спо-
ред видот на животното, храната за исхрана на живот-
ните, вклучувајќи ја и водата за поење и производите 
од животинско потекло, по групи на супстанции се да-
дени во Прилог 2, кој е составен дел на овој план. 

 
Член 9 

Бројот на мостри на ниво на подрачна единица на 
Агенцијата за храна и ветеринарство и на месечно ниво 
од кои е предвидено да се земат според видот на жи-
вотното, храната за исхрана на животните, вклучувајќи 
ја и водата за поење и производите од животинско по-
текло се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на овој 
план. 

 
Член  10 

Минималната количина на примерок која е потреб-
на за испитување на супстанциите по категории на жи-
вотни и животински производи, предвидени со овој 
план е следната: 
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Член 11 
Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања во висина 

од 18.000.000,00 денари се обезбедуваат согласно дел III точка 1 од Програмата за користење на средствата за 
ветеринарно јавно здравство во 2018 година, од кои за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во 
суровините и производите од животинско потекло се предвидени средства во висина од 15.000.000,00 денари 
и за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз се предви-
дени средства во висина од 3.000.000,00 денари.  

Средствата за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во суровините и производите од живо-
тинско потекло во висина од 15.000.000,00 денари се распоредени на следниот начин: 
 

Средствата за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од 
увоз во висина од 3.000.000,00 денари се предвидени за сите категории поединечно, во зависност од категори-
јата и бараните испитувања. 

 
Член 12 

Овој план влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
          Бр. 15-384/5 Агенција за храна 
23 февруари 2018 година и ветеринарство 
            Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
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