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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2385.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите  на државните органи (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.  8/2005, 150/2007, 
35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија,  на 
седницата, одржана на 29.6. 2013 година,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ  НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АПЕЛАЦИОНЕН 

СУД БИТОЛА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда му престанува користењето на нед-
вижната ствар – земјиште и објект лоцирани на КП 
7427,  КО Битола 4  и тоа:  дворно место 711 м², земјиш-
те под зграда 1  -  813 м², земјиште под зграда 2  -   27 
м², земјиште под зграда 3  -  44 м², зграда 1,  деловен 
простор на кат 1 со површина од 657 м²,  деловен прос-
тор на кат 2 со површина од 542 м²,  деловен простор 
на приземје со површина 612 м² и  деловен простор во 
подрум со површина од 355 м² на Булевар 1-ви мај бр. 
63  запишани во Имотен лист број 7135 КО Битола 4, 
сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар  од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно  користење без надомест на Апелационен суд 
Битола.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар  од член 1 

од оваа одлука се врши помеѓу Министерство за прав-
да и Апелационен суд Битола , во рок од 30 дена од де-
нот на влегување на сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-3950/1 Заменик на претседателот
29 јуни 2013 година на Владата на Република

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

__________
2386.

Врз основа на член 16 точка 2 и 3 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  24.6.2013 
година,  донесе 
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П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-

ГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ 
ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Програмата за рана детекција на малигни забо-
лувања во Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2013),  во делот I. СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО 
НА МАТКА, во точката 2. ОПРАВДАНОСТ, на крајот 
од ставот се додаваат зборовите: „Со скринингот, исто 
така ќе се опфатат и жените на возраст од 24-35 години 
кои во текот на 2012 година не направиле ПАП тест.“.

Во точката 7.МЕТОДОЛОГИЈА НА СКРИНИН-
ГОТ, на крајот од ставот 3 се додаваат зборовите: „Со 
скринингот во 2013 година ќе бидат опфатени и жени-
те на возраст од 24-35 години, кои во текот на 2012 го-
дина не направила ПАП тест.“.

Во ТАБЕЛА 1 „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕ-
АЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО НА 
МАТКА НА НИВО НА ЦЕЛА ДРЖАВА“, во колоната 
Вид на мерки под Реден број 1,  по зборовите: „од 36-
51 години“ се додаваат зборовите: „и жените на во-
зраст од 24-35 години, кои во текот на 2012 година не 
направиле ПАП тест.“ .

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.41-3964/1 Заменик на претседателот
24 јуни 2013 година на Владата на Република

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

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

2387.
О Б Ј А В А

Договорот помеѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Казахстан за трговска и еко-
номска соработка, ратификуван со Закон за ратифика-
ција на Договорот помеѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Република Казахстан за трговска и 
економска соработка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 139/2012), ќе влезе во сила на 2 август 
2013 година.

8  јули 2013 година Министер,
Скопје м-р Никола Попоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
2388.

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од 
Законот за спортот („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), 
ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ

2013 – ЈУНИ 2013

Бр. 08-1284/2
27 јуни 2013 година Директор,

Скопје Александар Пујовски, с.р.
__________

2389.
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од 

Законот за спортот („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), 
ја приложуваме следната

Л И С Т А
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУ-
ВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРА-
НИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1284/3
27 јуни 2013 година Директор,

Скопје Александар Пујовски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
2390.

Врз основа на член 68 став (3) точка б) и 99 став (2) 
од Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 
98/2012 и 13/2013)  Советот на експерти  на  Агенција-
та  за супервизија на капитално финасирано пензиско 
осигурување на седницата, одржана на 27 јуни 2013 го-
дина, донесе  

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 

ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

I. Општи одредби

Член 1
Со овој правилник поблиску се уредуваат надоме-

стоците што ги наплаќаат друштвата за управување со 
задолжителни пензиски фондови и друштвата за упра-
вување со задолжителни и доброволни пензиски фондо-
ви (во натамошниот текст: друштвата) и се определува 
временскиот период за  кој може да се намали висината 
на надоместок од придонесите уплатени во задолжител-
ниот пензиски фонд (во натамошниот текст: надоме-
сток од придонеси) на член на задолжителен пензиски 
фонд. 

II. Надоместоци што ги наплаќаат друштвата

Член 2
Друштвото може да ги наплаќа  од секој поедине-

чен член и од секој времено распределен осигуреник во 
задолжителниот пензиски фонд со кој тоа друштво 
управува, следните надоместоци: 

а) надоместок од придонеси кој друштвото го напла-
ќа од секој уплатен придонес на секоја индивидуална 
сметка или на секоја индивидуална потсметка на посеб-
ната сметка пред тие парични придонеси да бидат пре-
творени во сметководствени единици на задолжителни-
от пензиски фонд и

б) месечен надоместок од вредноста на вкупните не-
то средства на задолжителниот пензиски фонд (во ната-
мошниот текст: надоместок за управување со средс-
тва). 

Член 3
Кога средствата од индивидуалната потсметка се 

пренесуваат на индивидуална сметка на член на задол-
жителен пензиски фонд, тие не се сметаат за придонес 
и за нив не се наплаќа надоместок.

Член 4
(1) Надоместокот од придонеси и надоместокот за 

управување со средства, определени од друштвото, не 
може да бидат повисоки од максималната  висина на на-
доместоците определена со Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување (во ната-
мошниот текст: законот).

(2) Доколку друштвото не определи некој од надо-
местоците од став (1) на овој член, го наплатува макси-
малниот надоместок определен со законот.

(3) Друштвото ги утврдува износите на надоместо-
кот од придонесите, надоместокот за управување со 
средствата и надоместокот за премин како и износот на 
намалувањето на надоместокот од придонеси врз осно-
ва на должината на членување во задолжителен пензи-
ски фонд во статутот на задолжителниот пензиски 
фонд со кој управува и истите ги објаснува во информа-
тивниот проспект.

Член 5
(1) Надоместокот од придонеси се смета дека е стек-

нат кога придонесите се примени од чуварот на имот 
на соодветниот задолжителен пензиски фонд и одобре-
ни од Агенцијата за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата) и се наплатува секој работен ден. Надоме-
стокот од придонеси се пресметува со множење на про-
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центот на надоместок од придонеси кој се наплаќа со 
износот на придонесите уплатени на секоја индивидуал-
на сметка или индивидуална потсметка, зависно од слу-
чајот и се наплатува со намалување на пресметаниот из-
нос од уплатените придонеси, секој ден кога се прима-
ат придонеси.

(2) Надоместокот за управување со средства се сме-
та дека е стекнат на секој датум на проценка, а се напла-
ќа петтиот работен ден во месецот по проценката. Надо-
местокот за управување со средства се пресметува на 
секој датум на проценка со делење на надоместокот од 
член 2 точка б) од овој правилник со бројот на датуми 
на проценка во тој месец и потоа резултатот се множи 
со вредноста на нето средствата на задолжителниот 
пензиски фонд. 

III. Начин и време на плаќање на надоместоците на 
друштвата

Член 6
(1) Секој работен ден Агенцијата му дава на чува-

рот на имот информација за надоместокот од придоне-
си што е достасан и што треба да се плати. По приемот 
на фактура од друштвото за овој надоместок, чуварот 
на имот истиот ден ја прави соодветната уплата докол-
ку износот на фактурата е еднаков со износот даден од 
Агенцијата. 

(2) Агенцијата, секој прв работен ден во месецот, на 
чуварот на имот му дава  информација за износот на на-
доместокот за управување со средства кој е достасан и 
кој треба да се плати.

 (3) Секое друштво поднесува фактура месечно до 
чуварот на имот за плаќање на надоместокот за управу-
вање со средствата, пресметан согласно член 5 став (2) 
на овој правилник на следниот начин:

а) фактурата се поднесува во рок од три работни де-
на од последниот работен ден во месецот;

б) по приемот на фактурата  чуварот на имот истиот 
ден го плаќа надоместокот за управување со средства 
на друштвото доколку износот на фактурата е еднаков 
со износот даден од Агенцијата. 

(4) Чуварот на имот ги известува друштвото и Аген-
цијата доколку износот на фактурата не е еднаков со из-
носот од информацијата. Доколку е потребна корекција 
на износот на фактурата, друштвото веднаш доставува 
нова фактура, а доколку е потребна корекција на изно-
сот од информацијата од Агенцијата, Агенцијата вед-
наш доставува нова информација, по што чуварот по-
стапува согласно ставовите (1) и (3) од овој член.

IV. Намалување на надоместокот од придонеси врз 
основа на должината на членување во задолжите-

лен пензиски фонд
Член 7

Надоместокот од придонеси може да се намали за 
членови на задолжителен пензиски фонд кои континуи-
рано биле членови на тој задолжителен пензиски фонд 
во временските периоди утврдени во член 9 на овој пра-
вилник. Намалувањето на надоместокот од придонеси 
се прави на еднаков начин за сите членови кои биле 
членови во истиот задолжителен пензиски фонд во ист 
временски период.

Член 8
 Намалувањето на надоместокот од придонеси  прет-

ставува процентуално намалување на стапката на надо-
местокот од придонеси (на пример, ако тековниот надо-
месток од придонеси изнесува 4% од уплатените придо-
неси и намалувањето е 10%, новиот надоместок од при-
донеси е: 4 % х 0,9 = 3,6%).

Член 9
(1) Секое друштво го применува намалувањето на 

надоместокот од придонеси според следната табела:

Број на денови Процент на
намалување

0< број на денови ≤ 360 a %
360< број на денови ≤720 b %
720< број на денови ≤1080 c %
1080< број на денови ≤1440 d %
1440< број на денови ≤1800 e %
1800< број на денови ≤2160 f %

број на денови> 2160 g %

(2) Надоместокот од придонеси не може да се нама-
лува со зголемено траење на членството (т.е. во табела-
та со процентите за намалување, дадена погоре: a≤ b≤ 
c≤ d≤ e≤ f≤ g).

(3)  Бројот на денови се пресметува од датумот кога 
членот се стекнал со статус на член во задолжителниот 
пензиски фонд. 

(4) По исклучок од став (3) на овој член, при прво 
членство во задолжителен пензиски фонд, бројот на де-
нови се пресметува од првиот ден во месецот за кој чле-
нот стекнал право на придонес во задолжителниот пен-
зиски фонд.

V. Промени во надоместоците кои ги наплаќаат 
друштвата

Член 10
(1) Друштвото е должно да достави до Агенцијата  

барање за одобрување на намалување или зголемување 
на процентот на надоместокот од придонесите. По при-
емот на одобрувањето од Агенцијата, друштвото е 
должно да ја објави промената најмалку  во еден од нај-
тиражните дневни весници  што излегува во Република 
Македонија

(2) По исклучок од став 1 на овој член, друштвото 
не доставува барање за одобрување, доколку го напла-
тува максималниот надоместок определен со законот. 
Кога максималниот надоместок определен со законот 
се разликува од надоместокот кој друштвото дотогаш 
го наплатувало,  друштвото е должно да ја објави про-
мената најмалку  во еден од најтиражните дневни вес-
ници  што излегува во Република Македонија.

(3) Агенцијата го определува рокот за почеток на 
примената на намалување на процентот на надоместо-
кот од придонесите.

Член 11
(1) Намалувањето на процентот на надоместокот од 

придонеси започнува да се применува од 1-ви во месе-
цот кој следи најмногу еден месец по месецот во кој е 
објавена промената. 

(2) Зголемувањето на процентот на надоместокот 
од придонеси започнува да се применува од 1-ви во ме-
сецот кој следи шест месеци по објавувањето на проме-
ната. 

Член 12
(1) Откако ќе се објави промената, одлуката за нама-

лување на процентот на надоместокот од придонесите, 
не може да се поништи пред датумот на отпочнување 
на примената. 

(2) Друштвото треба да ја извести Агенцијата докол-
ку го поништи зголемувањето на надоместокот од при-
донеси пред датумот на примена и да го објави најмал-
ку во еден од најтиражните дневни весници  што изле-
гува во Република Македонија. Во тој случај, друштво-
то  може повторно да го зголеми надоместокот од при-
донеси, по истекот на најмалку два месеца од датумот 
на објавување на поништувањето. 
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Член 13
(1) Друштвото доставува писмено известување до 

секој член кој има индивидуална сметка во задолжител-
ниот пензиски фонд со кој управува за секоја одлука за 
зголемување на процентот на надоместокoт од придоне-
си, на истиот датум кога известувањетo е објавено во 
еден од најтиражните дневни весници. Известувањето 
се објавува и на веб страната на друштвото.

(2) Друштвото му доставува копија од известувања-
та од став (1) на овој член на секое лице кое има наме-
ра да потпише договор за членство со тоа друштво 
пред потпишувањето на договорот за членство од стра-
на на тоа лице.

VI.  Завршни одредби

Член 14
 Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за надоместоци кои 
се однесуваат на задолжителните пензиски фондови и 
начинот и времето на плаќање на надоместоците на 
Фондот на ПИОМ („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 93/2008 и 58/2010).

Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 01-912/3 Претседател
27 јуни 2013 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
___________

2391.
Врз основа на член 53-а став (2) и (9) од Законот за 

задолжително капитално финансирано пензиско осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија” 
број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 
88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 
13/2013) и член 164-а став (2) и (9) од Законот за добро-
волно капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” број  
7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експер-
ти на Агенцијата за супервизија на капитално финанси-
рано пензиско осигурување на седницата, одржана на 
27.6.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗАРАДИ ОТ-
СТРАНУВАЊЕ НА НЕПРАВИЛНОСТ СТОРЕНА 

ОД СТРАНА НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се уредува начинот на спроведу-

вање на едукација од страна на Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензиско осигурување 
(во натамошниот текст: Агенцијата) на сите одговорни 

лица на пензиското друштво и на лицата кои ја сториле 
неправилноста во работењето на пензиското друштво, 
формата и содржината на поканата за едукација и начи-
нот на евиденција за спроведената едукација.

Начин на спроведување на едукација

Член 2
Доколку при вршењето на контролата овластеното 

лице на Агенцијата утврди дека по првпат е сторена не-
правилност за која согласно закон се спроведува едука-
ција, изготвува записник за поединечениот случај, во 
кој ја утврдува сторената неправилност со задолжува-
ње за отстранување на неправилноста во рок од 15 дена 
од доставување на записникот. 

Заедно со записникот од став (1) на овој член овла-
стеното лице на Агенцијата врачува покана за спроведу-
вање на едукација на субјектот на контрола, во форма 
пропишана со Образец број 1: „Покана за спроведува-
ње на едукација“  од овој правилник. 

Член 3
Едукацијата ја спроведуваат лица кои се овластени 

од претседателот на Совет на експерти на Агенцијата, 
во просториите на Агенцијата.

Член 4
За спроведената едукација, овластените лица на 

Агенцијата водат евиденција која задолжително треба 
да содржи:

а) датум и место на спроведување;
б) овластено лице кое ја спровело едукацијата;
в) лица  над кои е спроведена едукацијата;
г) опис на сторената неправилност;
д) предмет на едукација и
ѓ) датум на завршување на едукацијата.

Член 5
Доколку овластеното лице на Агенцијата при спро-

ведување на контролата утврди дека повторно е сторе-
на истата неправилност за која е спроведена едукација 
или дека не се отстранети неправилностите, започнува 
постапка за порамнување односно поднесува барање за 
поведување прекршочна постапка пред надлежен ор-
ган.  

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

Бр. 01-912/4 Претседател
27 јуни 2013 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
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2392.
Врз основа на член 63 став (4) и член 68 став (3) точ-

ка а) и г) од Законот за задолжително капитално финан-
сирано пензиско осигурување(„Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 
/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 
36/2011, 98/2012 и 13/2013)  Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување на седницата одржана на  
27.6.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕНОС НА СРЕДСТВА МЕЃУ ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

I. Општа одредба

Член 1
Со овој правилник поблиску се уредуваат: 
 а) преносот на средствата (пренос од една на друга 

индивидуална сметка) меѓу задолжителните пензиски 
фондови со кои управуват различни друштва за управу-
вање со задолжителни пензиски фондови и/или друш-
тва за управување со задолжителни и доброволни пен-
зиски фондови (во натамошниот текст: друштва) и ви-
дот на податоците што се доставуваат помеѓу различни-
те друштва во постапката за пренос и

б) постапката на повлекување на средствата од по-
себната сметка (пренос од индивидуална потсметка на 
индивидуална сметка) и известувањата и податоците 
што треба да се доставуваат во постапката на повлеку-
вање на средства.

II. Постапка за пренос и повлекување на средствата

Член 2
(1) Средствата од индивидуалната сметка во еден за-

должителен пензиски фонд се пренесуваат на индиви-
дуална сметка во друг задолжителен пензиски фонд, 
откако член на постоен задолжителен пензиски фонд 
станал член на иден задолжителен пензиски фонд.

(2) Средствата од индивидуалната потсметка на по-
себната сметка (во натамошниот текст: потсметка) се 
пренесуваат на индивидуалната сметка во задолжител-
ниот пензиски фонд, откако времено распределениот 
осигуреник станал член на задолжителен пензиски 
фонд.

Член 3
(1) Доколку осигуреникот го избере истиот задолжи-

телен пензиски фонд во кој била отворена потсметката, 
друштвото отвора индивидуална сметка на име на чле-
нот и веднаш ги пренесува средствата од потсметката 
на индивидуалната сметка во задолжителниот пензи-
ски фонд заедно со сите поврзани податоци, согласно 
одредбите за содржината и начинот на водење на еви-
денцијата за индивидуалните сметки на секој член на 
задолжителниот пензиски фонд од Правилникот  за со-
држината и начинот на водење, архивирање и чување 
на евиденцијата за индивидуалните сметки на членови-
те на задолжителниот  пензиски фонд и на другите до-
кументи и евиденција за задолжителниот пензиски 
фонд.

(2) Доколку осигуреникот не го одбере истиот за-
должителен пензиски фонд во кој е отворена потсметка-
та, друштвото кое управува со задолжителниот пензи-
ски фонд во кој е отворена потсметката ги пренесува 
во задолжителниот пензиски фонд кој го одбрал осигу-
реникот, средствата од потсметката заедно со сите по-
врзани податоци, согласно одредбите за содржината и 
начинот на водење на евиденцијата за индивидуалните 
сметки на секој член на задолжителниот пензиски 

фонд од Правилникот  за содржината и начинот на во-
дење, архивирање и чување на евиденцијата за индиви-
дуалните сметки на членовите на задолжителниот  пен-
зиски фонд и на другите документи и евиденција за за-
должителниот пензиски фонд. 

Член 4
Откако член на постоен задолжителен пензиски 

фонд станал член на иден задолжителен пензиски фонд 
друштвото кое управува со постојниот задолжителен 
пензиски фонд ги пренесува во идниот задолжителен 
пензиски фонд средствата од индивидуалната сметка за-
едно со сите поврзани податоци, согласно одредбите за 
содржината и начинот на водење на евиденцијата  за 
индивидуалните сметки на секој член на задолжителни-
от пензиски фонд од Правилникот  за содржината и на-
чинот на водење, архивирање и чување на евиденција-
та за индивидуалните сметки на членовите на задолжи-
телниот пензиски фонд и на другите документи и еви-
денција за задолжителниот пензиски фонд. 

Член 5
При преносот на средствата од еден на друг задол-

жителен пензиски фонд се применуваат одредбите од 
член 8 и 9 од овој правилник.

Член 6
(1) Агенцијата за супервизија на капитално финан-

сирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата) до друштвото доставува податоци за сите 
времено распределени осигуреници во задолжителниот 
пензиски фонд со кој друштвото управува, а кои стана-
ле членови на друг задолжителен пензиски фонд и за 
сите членови на постојниот задолжителен пензиски 
фонд кои преминале во иден задолжителен пензиски 
фонд. 

(2) Врз основа на податоците од став (1) на овој 
член друштвото изготвува листа на сите потсметки и 
индивидуални сметки што треба да бидат пренесени со 
податоците поврзани со нив, бројот на сметководстве-
ни единици на секоја потсметка и индивидуална сме-
тка, податоците за вредноста на средствата на секоја 
потсметка и индивидуална сметка и податоците за вкуп-
ната вредност на сите потсметки и индивидуални сме-
тки во денари.  

(3) Вредноста на средствата на секоја потсметка и 
индивидуална сметка се пресметува и претвора во дена-
ри врз основа на вредноста на сметководствената еди-
ница на датумот на проценка што претходи на датумот 
на доставување на листата од став (2) на овој член до 
друго друштво. 

(4) Друштвото ја доставува листата од став (2) на 
овој член  до 16:00 часот на датумот што претходи на 
датумот на пренос до идното друштво преку информа-
цискиот систем на Агенцијата во форматите на датоте-
ките и типот на податоци определени во техничко упат-
ство што го изработува Агенцијата.

(5) Друштвото до чуварот на имот ги доставува си-
те потребни податоци за евидентирање и реализирање 
на преносот на средствата помеѓу задолжителните пен-
зиски фондови во однапред меѓусебно договорен фор-
мат.

(6) Доколку едно или повеќе друштва не ги доста-
ват листите од став (2) на овој член во рокот предвиден 
во став (4) од овој член, постапката на пренос се преки-
нува и се одложува за датумот кој предходи на датумот 
на нареден пренос. 

Член  7
Врз основа на листата од член 6 став (2) на овој пра-

вилник, идното друштво ги претвора денарските средс-
тва во сметководствени единици врз основа на вредно-
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ста на сметководствената единица на задолжителниот 
пензиски фонд со кој управува, на датумот кој претхо-
ди на датумот на пренос.

III. Постапка за утврдување и порамнување на 
средства

Член  8
 (1) Друштвата меѓусебно го договараат начинот на 

порамнување на средствата и преносот на податоците 
на датумот на пренос од член 9 на овој правилник.

(2) Порамнувањето се врши по направените пресме-
тки врз основа на податоците за потсметките и индиви-
дуалните сметки од листата од член 6 став (2) на овој 
правилник.

(3) На датумот на пренос друштвото го известува 
чуварот на имот и дава налог за пренос на нето износот 
што едното друштво треба да го пренесе во идниот за-
должителен пензиски фонд, врз основа на направената 
пресметка. 

(4) Врз основа на налогот, чуварот на имот веднаш 
го пренесува потребниот нето износ на сметка на идни-
от задолжителен пензиски фонд.

(5) Преносот треба да се изврши во услови кои обез-
бедуваат сигурност и заштита на податоците од индиви-
дуалните сметки.  

(6) Заедно со средствата кои се пренесуваат, друш-
твото кое управува со постојниот задолжителен пензи-
ски фонд ги пренесува во идниот задолжителен пензи-
ски фонд и сите поврзани податоци од индивидуалната 
сметка.  

(7) Друштвата доставуваат известување до Агенци-
јата во врска со извршениот пренос на податоците и на-
чинот на порамнување на средствата наредниот рабо-
тен ден кој следи по датумот на пренос. Известувањето  
до Агенцијата ги содржи податоците наведени во Изве-
штајот за пренос на средства согласно Техничкото упат-
ство за доставување на годишна архива и извештаи од 
базите на податоци кои ги одржуваат пензиските друш-
тва.  

Член 9
Преносот на средствата од еден во друг задолжите-

лен пензиски фонд се врши секој 15-ти ден во месецот 
или наредниот работен ден доколку 15-тиот ден во ме-
сецот е неработен ден.

Член 10
Во случај на доцнење или на други неправилности 

при преносот на порамнетиот износ друштвото кое го 
врши преносот ги надоместува настанатите разлики во 
износот на пренесените средства. 

IV.Постапка за исправка

Член 11
(1) Доколку податоците за потсметките или индиви-

дуалните сметки од член 6 став (2) на овој правилник 
не се точни или друштвото не ги достави податоците 
во рокот наведен во член 6 став (4) од овој правилник, 
друштвото кое ги изготвило врши исправка на подато-
ците при наредното доставување на податоци за потсме-
тките и индивидуалните сметки.

(2) Доколку помеѓу датумот на доставување на по-
датоците за потсметките и сметките од член 6 став (4) 
од овој правилник и наредното доставување на подато-
ците во случај на пренесување на помал износ од точни-
от заради грешка или ненавремено доставување, вред-
носта на сметководствената единица на задолжителни-
от пензиски фонд од кој се пренесуваат средствата се 
намалила, друштвото кое управува со тој задолжителен 
пензиски фонд ја надоместува од сопствените средства 

загубата на разликата помеѓу точниот износ кој треба-
ло да се пренесе и пренесениот износ, предизвикана од 
намалувањето на вредноста на сметководствената еди-
ница.

(3) Доколку помеѓу датумот на доставување на по-
датоците за потсметките и сметките од член 6 став (4) 
од овој правилник и наредното доставување на подато-
ците во случај на пренесување на поголем износ од точ-
ниот заради грешка, вредноста на сметководствената 
единица на задолжителниот пензиски фонд во кој се 
пренесуваат средствата се намалила, друштвото кое 
управува со задолжителен пензиски фонд од кој се пре-
несуваат средствата ја надоместува од сопствените 
средства загубата на разликата помеѓу пренесениот из-
нос и точниот износ кој требало да се пренесе, предиз-
викана од намалувањето на вредноста на сметководс-
твената единица.

V. Преодни и завршни  одредба

Член 12
Одредбите од членовите 6 ставовите (4) и (5), 7 и 8 

на овој правилник ќе започнат да се применуваат од 1 
јануари 2014 година.

Член 13
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за пренос на средства 
меѓу задолжителни пензиски фондови („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.138/2008) освен чле-
новите 6 став (4), 7, 8, 9 и 10 кои продолжуваат да ва-
жат до 31.12.2013 година.

Член 14
Овој правилник влегува во сила на наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.

Бр. 01-912/5 Претседател
27 јуни 2013 година на Советот на експерти,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
___________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2393.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-

стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на седницата 
одржана на ден 2.7.2013 година, донесе 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

1. Се дава согласност за именување на лицето Мари-
јан Николовски, роден на ден 18.04.1981 година во 
Скопје, за извршен член на Одборот на директори од-
носно Извршен директор на Друштвото за управување 
со фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицето Маријан Ни-
коловски се дава за период од четири години од денот 
на донесувањето на ова Решение, согласно Одлука бр. 
03-107/06 од 30.4.2013 година за реизбор на членови на 
Одборот на директори на Друштвото за управување со 
фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје донесена на ден 
30.4.2013 година од страна на Собранието на акционе-
ри и Одлука бр. 03-109 за реизбор на извршни членови 
на Одборот на директори донесена на ден 14.6.2013 го-
дина од страна на Одборот на директори на Друштвото 
за управување со фондови КД Фондови АД Скопје.
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3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата извршен член на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ 
АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.  

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

Бр. УП1 08-66 Комисија за хартии од вредност
2 јули 2013 година на Република Македонија

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

2394.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-

стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на седницата 
одржана на ден 2.7.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на лицето Лазе 
Камчев, роден на ден 16.10.1978 година во Кавадарци, 
за извршен член на Одборот на директори односно Из-
вршен директор на Друштвото за управување со фондо-
ви КД ФОНДОВИ АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицето Лазе Кам-
чев се дава за период од четири години од денот на до-
несувањето на ова Решение, согласно Одлука бр. 03-
107/06 од 30.4.2013 година за реизбор на членови на Од-
борот на директори на Друштвото за управување со 
фондови КД ФОНДОВИ АД Скопје донесена на ден 
30.4.2013 година од страна на Собранието на акционе-
ри и Одлука бр. 03-109 за реизбор на извршни членови 
на Одборот на директори донесена на ден 14.6.2013 го-
дина од страна на Одборот на директори на Друштвото 
за управување со фондови КД Фондови АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата извршен член на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со фондови КД ФОНДОВИ 
АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.  

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

Бр. УП1 08-67 Комисија за хартии од вредност
2 јули 2013 година на Република Македонија

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

2395.
Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 

точка ѓ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
2.7.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Трајно се одзема дозволата за работа на Централ-
на кооперативна банка АД Скопје-Служба за работа со 
хартии од вредност издадена со Решение на Комисија-
та за хартии од вредност на Република Македонија број 
08-2556/5 од 26.12.2006 година за вршење на услуги со 
хартии од вредност. 

2.  Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради донесена Одлука на Управниот од-
бор на Централна кооперативна банка АД Скопје број 
0202-290 од 20.6.2013 година и Одлука на Надзорниот 
одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје 
број НО 0204-93 од 21.6.2013 година согласно кои 
Службата за работа со хартии од вредност на Централ-
на кооперативна Банка АД Скопје ќе престане да врши 
услуги со хартии од вредност за кои Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија има издаде-
но дозвола.

3. Централна кооперативна банка АД Скопје не мо-
же да побара обновување на дозволата за работење 
пред истекот на шест месеци од денот на донесување 
на ова Решение.

4. Се задолжуваат Македонска берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скоп-
је веднаш по приемот на ова Решение да ја исклучат од 
членство Централна кооперативна банка АД Скопје-
Служба за работа со хартии од вредност.

5. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”.

Бр. УП1 08-111 Комисија за хартии од вредност
2 јули 2013 година на Република Македонија

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

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

2396.
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен Весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12) директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 
ЖИВОТНИ ОД ВИДОВИТЕ ОВЦИ И КОЗИ(*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите за ста-

вање во промет на животни од видовите овци и кози.

Член 2
(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно 

здравство*1 и Законот за заштита и благосостојба на 
животните*2 се применуваат и во овој правилник до-
колку со овој правилник не се поинаку дефинирани.

 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Со-
ветот 91/68/ЕЕЗ од 28 јануари 1991 за условите за здравствена 
заштита при ставање во промет во Унијата на животни од видови-
те овци и кози, CELEX бр. 31991L0068 изменета со: Одлука на 
Комисијата 94/164/EЗ од 18 фебруари 1994, CELEX бр. 
31994D0164; Одлука на Комисијата 94/953/EК од 20 декември 
1994, CELEX бр. 31994D0953; Одлука на Комисијата 
2001/298/EК од 30 март 2001, CELEX бр.32001D0298; Директива 
на Европскиот Парламент и Совет 2001/10/EК од 22 мај 2001 
CELEX бр. 32001L0010; Одлука на Комисијата 2002/261/EК од 25 
март 2002, CELEX бр. 32002D0261; Регулатива на Советот (EЕС) 
No 806/2003 од 14 април 2003, CELEX бр. 32003R0803; Директи-
ва на Советот 2003/50/EЗ од 11 јуни 2003, CELEX бр. 
32003L0050; Одлука на Советот 2003/708/EЗ од 7 октомври 2003, 
CELEX бр. 32003D0708; Одлука на Комисијата 2004/554/EК од 9 
јули 2004, CELEX бр. 32004D0554; Одлука на Комисијата 
2005/932/EЗ oд 21 декември 2005, CELEX бр. 32005D0932; Дирек-
тива на Советот 2006/104/EС oд 20 ноември 2006, CELEX бр. 
32006L0104; Директива на Советот 2008/73/EС oд 15 јули 2008, 
CELEX бр. 32008L0073 и Документ за пристапување на Австрија, 
Шведска и Финска усвоен со Одлука на Советот 95/1/EС, Еуроа-
том, CELEX бр. 31995D0001.
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(2) Одделни поими употребени во овој правилник 
го имаат следното значење:

1) „Овци или кози наменети за колење“ – се жи-
вотни од видот овци или кози наменети да бидат преве-
зени во кланица, директно или преку одобрен собирен 
центар, за да бидат заклани; 

2) „Овци и кози наменети за размножување “ – 
се овци и кози различни од оние наведени во точките 
1) и 3) на овој став наменети да бидат превезени до мес-
то на крајна дестинација, или директно или преку одоб-
рен собирен центар, наменети за размножување или 
производство; 

3) „Овци и кози за наменети за товење“ – се овци 
и кози различни од оние наведени во точките 1) и 2) на 
овој став наменети да бидат превезени до место на крај-
на дестинација, или директно или преку одобрен соби-
рен центар, наменети за товење по што се колат;

4) „Одгледувалишта на овци и кози официјално 
слободни од бруцелоза“ – се одгледувалишта кои ги 
исполнуваат условите утврдени во Прилог 1 Дел 1 Гла-
ва 1 кој е составен дел на овој правилник;

5) „Одгледувалишта на овци и кози слободни од 
бруцелоза“ – се одгледувалишта кои ги исполнуваат усло-
вите утврдени во Прилог 1 Глава 2 од овој правилник;

6) „Болести кои задолжително се пријавуваат“ - 
се болестите заради кои ставањето во промет на овци и 
кози не е дозволено и се дадени во листата од Прилог 2 
Дел 1 кој е составен дел на овој правилник;

7) „Собирен центар” се одгледувалишта, збирни 
места и добиточни пазари, каде под надзор на официја-
лен ветеринар животните кои потекнуваат од различни 
одгледувалишта се групираат заедно заради формира-
ње на пратки на животни наменети за трговија во Ре-
публика Македонија;

8) „Одобрен собирен центар” се одгледувалишта, 
збирни места и добиточни пазари, каде животните кои 
потекнуваат од различни одгледувалишта се групираат 
заедно заради формирање на пратки на животни наме-
нети за трговија во Европската унија;

9) „Трговец” е секое физичко или правно лице кое 
купува и продава животни за комерцијални цели, било 
директно или индиректно, кое редовно врши промет со 
животни и кое најдоцна во рок од 30 дена по нивното 
купување истите ги препродава или ги преместува од 
еден во друг простор кој не е негова сопственост;

10) „Одобрени простории на трговец” се просто-
рии со кои управува трговец кои се одобрени од страна 
на Агенцијата за храна и ветеринарство каде животни-
те кои потекнуваат од различни одгледувалишта се гру-
пираат заедно заради формирање на пратки на животни 
наменети за трговија во Европската унија;

11) „Одгледувалиште на потекло" е секое одгле-
дувалиште на кое овци и кози се постојано присутни 
согласно овој правилник и на кое се води евиденција со 
која може да се докаже престојот на животните што мо-
же да биде утврдено од страна на надлежен орган;

12) „Регион“ во смисла на овој правилник е дел од 
територијата на Република Македонија со површина од 
најмалку 2000 km2 и тоа: 

- Скопски регион во кој спаѓаат општините: Аерод-
ром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Зеле-
никово, Илинден, Карпош, Кисела Вода, Петровец, Са-
рај, Сопиште, Студеничани, Центар, Чаир, Чучер – Сан-
дево и Шуто Оризари; 

- Североисточен регион во кој спаѓаат општините: 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранков-
це и Старо Нагоричане;

- Источен регион во кој спаѓаат општините: Берово, 
Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Маке-
донска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново – 
Облешево, Штип, Лозово, Свети Николе, Богданци, Ва-
силево, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица;

- Вардарски регион во кој спаѓаат општините: Ве-
лес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Ро-
соман, Чашка, Богданци, Валандово, Гавгелија и Дој-
ран;

- Пелагониски регион во кој спаѓаат општините: Би-
тола, Демир Хисар Долнени, Кривогаштани, Крушево, 
Могила, Новаци, Прилеп и Ресен;

- Југозападен регион во кој спаѓаат општините: Вев-
чани, Дебар, Дебарца, Кичево, Македонски Брод, 
Охрид, Пласница, Струга и Центар Жупа; и 

- Полошки регион во кој спаѓаат општините: Бого-
виње, Врбеница, Врапчиште, Гостивар, Желино, Јагу-
новце, Маврово и Ростуша, Теарце и Tетово.

Член 3
(1) Овците и козите наменети за колење можат да 

бидат ставени во промет доколку ги исполнуваат усло-
вите утврдени во членовите 4, 5, 6 и 7 од овој правил-
ник.

(2) Овците и козите наменети за товење можат да 
бидат ставени во промет доколку ги исполнуваат усло-
вите утврдени во членовите 4, 5, 6 и 8 од овој правил-
ник, без оглед на дополнителните активности на 
Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошни-
от текст: Агенцијата) утврдени во членовите 10 и 11 на 
овој правилник.

(3) Овците и козите наменети за размножување мо-
жат да бидат ставени во промет доколку ги исполнува-
ат условите утврдени во членовите 4, 5, 6, 8 и 9 од овој 
правилник, без оглед на дополнителните активности на 
Агенцијата утврдени во членовите 10 и 11 од овој пра-
вилник.

(4) По исклучок од ставовите (2) и (3) на овој член, 
доколку крајната дестинација е во Република Македо-
нија, Агенцијата може да дозволи општи или посебни 
отстапувања во однос на движењето на овци и кози на-
менети за одгледување и товење, наменети само за 
привремено пасење во близина на границите на Репуб-
лика Македонија и земјите-членки на Европската унија-
та за што треба да ја извести Европската Комисија.

(5) Овците и козите не треба во ниеден момент по-
меѓу напуштањето на одгледувалиштето на потекло и 
пристигнувањето на крајната дестинација да дојдат во 
контакт со чапункари со понизок здравствен статус.

Член 4
(1) Животните од видовите овци и кози треба да:
а) се идентификувани и регистрирани во согласност 

со Законот за идентификација и регистрација на живот-
ните;
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б) се прегледани од страна на официјален ветери-
нар 24 часа пред да бидат натоварени и да не покажува-
ат клинички знаци на болест;

в) не доаѓаат од одгледувалишта, ниту пак да биле 
во контакт со животни од одгледувалишта, кои се пред-
мет на забрана заради здравствена заштита на живот-
ните. Забраната трае до колењето и/или отстранување-
то на последните животни кои се заболени или се прие-
мчиви на една од болестите наведени во потточките 1), 
2) или 3) на оваа точка, најмалку: 

1) 42 дена во случај на бруцелоза,
2) 30 дена во случај на беснило,
3) 15 дена во случај на антракс;
г) не доаѓаат од одгледувалишта, ниту пак да биле 

во контакт со животни од одгледувалишта, кои се нао-
ѓаат во област која заради здравствена заштита на жи-
вотните е предмет на забрана или ограничување за при-
емчиви видови на животни согласно прописите за 
здравствена заштита на животните; 

д) не се предмет на ограничувања заради здрвстве-
на заштита на животните, согласно со Програмата за 
сузбивање и искоренување на Лигавка и шап ниту пак 
да биле вакцинирани против Лигавка и шап.

(2) Не треба да се ставаат во промет животни од ви-
довите овци и кози: 

а) кои треба да бидат заклани согласно програмите 
за искоренување на болести кои не се наведени во Пра-
вилникот за ветеринарни контроли при ставање во про-
мет на животни и производи*3;

б) чие ставање во промет е забрането заради здрав-
ствени причини или заради здравствена заштита на жи-
вотните од болести кои не се наведени во точка а) на 
овој став или во согласност со прописите за здравстве-
на заштита на животните.

(3) Животните кои се ставаат во промет треба:
а) да се родени и одгледувани од раѓање во Републи-

ка Македонија или Европската унија, или 
б) да биле увезени директно од трета земја во сог-

ласност со прописите од областа на здравствена зашти-
та на животните.

Член 5
(1) Помеѓу земјите-членки на Европската унија и Ре-

публика Македонија може да се движат само овци и ко-
зи наменети за колење, разможување и товење кои ги 
испoлнуваат следните услови:

а) животните да престојувале непрекинато на одгле-
дувалиштето на потекло најмалку 30 дена, или ако се 
помлади од 30 дена да доаѓаат од одгледувалиштето ка-
де се родени, 

б) да не доаѓаат од одгледувалишта во кои овците и 
козите биле внесени во текот на предходните 21 дена 
пред да се движат, и

в) да не доаѓаат од одгледувалишта во кои се внесени 
чапункари од трета земја 30 дена пред да се испратат. 

(2) По исклучок од став (1) точки б) и в) на овој 
член, надлежниот орган на земјата-членка на потекло, 
по добиената согласност од страна на Агенцијата, мо-
же да дозволи испраќање на овци и кози, ако животни-
те наведени во став (1) точки б) и в) на овој член се це-
лосно изолирани од сите други животни на одгледува-
лиштето.

Член 6
(1) За да бидат ставени во промет животните од ви-

довите овци и кози треба да ги исполнат условите ут-
врдени во ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член.

(2) Животните не треба да бидат надвор од нивното 
одгледувалиште на потекло повеќе од шест дена пред 
за нив да се издаде сертификат за ставање во промет до 
крајната дестинација како што е наведено во ветеринар-
но здравствениот сертификат. Без оглед на член 12 став 
(1) од овој правилник во случај на превоз преку море, 
рокот од шест дена се продолжува за време на траење-
то на патувањето по море.

(3) По напуштањето на одгледувалиштето на потек-
ло животните се превезуваат директно до крајната дес-
тинацијата. 

(4) По исклучок од став (3) на овој член, овците и 
козите може по напуштањето на одгледувалиштето на 
потекло пред да пристигнат на крајната дестинација, да 
транзитираат само низ еден одобрен собирен центар 
кој се наоѓа во земја-членка на Европската унија на по-
текло. Во случај на овци и кози наменети за колење, 
одобрениот собирен центар може да биде заменет со 
простории на одобрени трговци сместени во земјата-
членка на Европската унија на потекло.

(5) Животните наменети за колење кои се превезува-
ат по пристигнување во кланица треба да се заколат во 
најкраток можен рок а најдоцна 72 часа од пристигнува-
њето. 

(6) Без оглед на член 3 став (5) на овој правилник, 
животните кои се предмет на овој правилник, во ние-
ден момент, од напуштањето на одгледувалиштето на 
потекло до нивното пристигнување на дестинација, не 
траба да ја загрозуваат здравствената состојба на овци-
те и козите кои не се наменети за ставање во промет.

Член 7
(1) По исклучок од член 5 став (1) точка а) од овој 

правилник овците и козите наменети за колење може 
да се ставаат во промет доколку непрекинато престоју-
вале на одгледувалиштето на потекло најмалку 21 
дена.

(2) По исклучок од член 5 став (1) точка б) од овој 
правилник, и без оглед на став (1) на овој член и член 6 
став (2) од овој правилник, овците и козите наменети за 
колење може да се испорачуваат од одгледувалиштето 
на потекло во кое се внесени овци и кози во текот на 21 
дена пред да се испратат, ако тие се превезат директно 
до кланица каде веднаш се колат без да проаѓаат преку 
собирен центар или контролен пункт утврдени во сог-
ласност со Законот за заштита и благосостојба на жи-
вотните*4.

(3) По исклучок од член 6 ставови (3) и (4) од овој 
правилник и без оглед на одредбите од член 6 став (2) 
од овој правилник овците и козите наменети за колење 
може по напуштањето на одгледувалиштето на потекло 
да поминат низ уште еден собирен центар за животни 
доколку:

а) животните, пред да поминат низ одобрен собирен 
центар од член 6 став (4) од овој правилник кој се нао-
ѓа во земја-членка на Европска унија на потекло, ги ис-
полнуваат следните услови:
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1) по напуштањето на одгледувалиштето на потек-
ло животните да минуваат низ само еден собирен цен-
тар под официјален надзор, во кој е дозволено да се вне-
суваат само животни со најмалку ист здравствен ста-
тус,

2) без оглед на Законот за идентификација и регис-
трација на животните, во собирниот центар животните 
да се поединечно идентификувани со цел да се овозмо-
жи следливост на животните до одгледувалиштето на 
потекло и

3) од собирниот центар животните, придружени со 
официјален ветеринарен документ да се превезат до 
одобрен собирен центар од член 6 став (4) од овој пра-
вилник каде им се издава ветеринарно здравствен сер-
тификат од каде директно се превезуваат до кланица во 
Република Македонија како крајна дестинација; или

б) животните, по испраќањето од земјата-членка на 
Европската унија на потекло кои транзитираат преку 
еден одобрен собирен центар пред да бидат испорача-
ни во кланицата во Република Македонија како крајна 
дестинација, ги исполнуваат следните услови:

1) одобрениот собирен центар се наоѓа во Републи-
ка Македонија од каде животните треба да се превезат 
под надзор на официјален ветеринар директно до кла-
ница за да бидат заклани во рок од пет дена од денот на 
пристигнување во одобрен собирен центар, или

2) одобрен собирен центар кој се наоѓа во земја-
членка на Европска унија на транзит од каде животни-
те се испорачуваат директно до кланицата во Републи-
ка Македонија како што е наведено во ветеринарно 
здравствениот сертификат издаден во согласност со 
член 12 од овој правилник.

Член 8
Без оглед на дополнителните активности на Агенци-

јата утврдени во членовите 10 и 11 од овој правилник, 
овците и козите наменети за разможување и товење за 
да бидат внесени во одгледувалиште кое е официјално 
слободно од бруцелоза или слободно од бруцелоза пок-
рај условите утврдени во член 4 од овој правилник тре-
ба да ги исполнуваат и барањата од Прилог 1 Глава 1 
Дел 1 точка Г и Глава 2 точка Г од овој правилник.

Член 9
(1) Без оглед на дополнителните активности на 

Агенцијата утврдени во членовите 10 и 11 од овој пра-
вилник овците и козите наменети за размножување тре-
ба да ги исполнат следните услови:

а) да доаѓаат од одгледувалишта и да биле во кон-
такт само со животни од одгледувалишта:

1) во кои следните болести не биле клинички дијаг-
ностицирани:

- во претходните шест месеци, заразна агалација кај 
овци (Mycoplasma agalactiae) или заразна агалација кај 
кози (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. 
Mycoïdes var. mycoïdes  'large colony`),

- во последните 12 месеци, паратуберкулоза или ка-
зеозен лимфаденитис,

- во претходните три години, белодробна аденома-
тоза, Maedi Visna или вирусен артритис/енцефаломие-
литис кај кози. Овој период се намалува на 12 месеци, 
ако животните инфицирани од Maedi Visna или виру-
сен артритис/енцефаломиелитис се заклани, а останати-

те животни реагирале негативно на два теста потврде-
ни со постапка одобрена од Агенцијата согласно член 
10-а од Законот за ветеринарно здравство, или

- кои, без оглед на усогласувањата во однос на бара-
њата за други болести, обезбедуваат, за една или пове-
ќе од наведените болести, здравствени гаранции еквива-
лентни на наведената болест или болести, во рамките 
на програмите одобрени во согласност со членовите 10 
и 11 од овој правилник; 

2) во кои нема докази кои укажуваат дека барањата 
од потточка 1) од оваа точка не биле исполнети, што е 
утврдено од страна на официјален ветеринар одговорен 
за издавање на ветеринарно здравствениот сертификат; 

3) чиј сопственик изјавува дека нема сознанија за 
такви податоци, односно писмено изјавува дека живот-
ното или животните наменети за ставање во промет се 
во согласност со критериумите утврдени во потточка 
1) од оваа точка;

б) некастрираните овни наменети за разможување 
во однос на заразниот епидидимитис (B. ovis) треба:

1) да доаѓаат од одгледувалишта каде нема дијагнос-
тицирано случај на заразен епидидимитис (B. ovis) во 
изминатите 12 месеци,

2) постојано да се чувани 60 дена пред испраќање 
на одгледувалиште кое ги исполнува условите од пот-
точка 1) на оваа точка, и

3) 30 дена пред испраќање да имаат негативни ре-
зултати на серолошкиот тест направен во согласност со 
Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник или да 
ги исполниле гаранциите донесени од директорот на 
Агенцијата согласно член 10-а од Законот за ветеринар-
но здравство;

в) да се придружени со ветеринарно здравствен сер-
тификат со кој се потврдува дека барања од овој член 
се исполнети.

(2) Ветеринарно здравствениот сертификат од став 
(1) точка в) на овој член е даден во Прилог 5 образец 3 
кој е составен дел од овој правилник.

Член 10
Во случај на спроведување на програма за контрола 

или програма за мониторинг на една од инфективните 
или заразни болести дадени во Прилог 2 Дел 2 од овој 
правилник на целата територија или делови од терито-
ријата на Република Македонија, Агенцијата треба ис-
тите да ги достави до Европската Комисија со посебен 
осврт на следните податоци:

- распространувањето на болеста, 
- причините за програмата, земајќи ја во предвид 

важноста на болеста и корист од програмата во однос 
на направените трошоци,

- географската област во која се спроведува програ-
мата,

- различните категории на статуси кои ќе се доделу-
ваат на одгледувалиштата на животни, стандардите кои 
треба да се исполнат за секоја категорија како и поста-
пките за тестирање кои ќе се употребуваат,

- постапките на програмата за мониторинг,
- мерките кои се преземаат ако заради некои причи-

ни одгледувалиштето го изгуби статусот и
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- мерки кои треба да се преземаат ако се позитивни 
резултатите од извршените тестови во согласност со од-
редбите на програмите.

Член 11
(1) Во случај кога територија или дел од територија 

на Република Македонија е слободна од некоја од бо-
лестите дадени во Прилог 2 Дел 2 од овој правилник на 
кои овците и козите се приемчиви, Агенцијата изготву-
ва соодветна документација која ги содржи следните 
податоци: 

- природата на болеста и историјата за нејзиното по-
јавување на територија,

- резултатите од тестирањата направени во рамките 
на извршениот надзор врз основа на серолошки, микро-
биолошки, патолошки или епидемиолошки истражува-
ња спроведени по пријавувањето на болеста до Агенци-
јата,

- времетраењето и периодот на извршениот надзор,
- каде е потребно, периодот во кои е забрането вак-

цинирање против ова заболување и географската об-
ласт на која се однесува забраната, и

- постапките со кои се потврдува отсуство на бо-
лест.

(2) Агенцијата податоците од став (1) на овој член 
ги доставува до Европската Комисија на нејзино ба-
рање.

Член 12
(1) Овците и козите кои се внесени во Република 

Македонија од земји-членки на Европската унија до 
крајната дестинацијата треба да бидат придружени со 
ветеринарно здравствен сертификат (во понатамошни-
от дел од текстот: сертификат) даден во Прилог 5 обра-
зец 1, 2 или 3 од овој правилник. Сертификатот се из-
готвува на денот кога е извршена инспекцијата на жи-
вотните од пратката на македонски јазик и на еден од 
официјалните јазици на Европската унија. Сертифика-
тот важи десет дена сметано од денот кога е извршена 
инспекцијата.

(2) Инспекцијата од став (1) на овој член која се 
врши заради изготвување на сертификатот вклучувајќи 
ги и дополнителните гаранции за пратка на животни мо-
же да се врши на одгледувалиштето на потекло или во 
одобрен собирен центар или во случај на животни наме-
нети за колење во одобрени простории на трговци. За 
таа цел надлежниот орган на земјата членка на Европ-
ската унија треба да обезбеди дека сертификатот е из-
готвен од страна на официјален ветеринар по извршени-
те инспекции, посети на лице место и контролите кои 
се предвидени со овој правилник.

(3) Официјалниот ветеринар на собирен центар ги 
врши сите неопходни проверки на животни кои прис-
тигнале во собирниот центар согласно Законот за вете-
ринарно здравство и другите прописи од областа на ве-
теринарното здравство.

(4) Пратките на овци и кози наменети за товење и 
одгледување испратени во Република Македонија од 
одобрен собирен центар кој се наоѓа во земјата членка 

на потекло треба да бидат придружени со сертифика-
тот од став (1) на овој член, издаден согласно Прилог 5 
образец 2 или 3 од од овој правилник, кој може да се из-
даде само врз основа на проверките предвидени со став 
(3) на овој член и врз основа на официјален документ 
кој ги содржи потребните податоци правилно пополне-
ти од страна на официјалниот ветеринар одговорен за 
одгледувалиштето на потекло.

(5) Пратките на овци и кози наменети за колење ис-
пратени во Република Македонија од одобрен собирен 
центар или од одобрени простории на трговец кои се 
во земја-членка на Европска унија на потекло треба да 
се придружени со сертификат од став (1) на овој член 
изготвен согласно Прилог 5 образец 1 од овој правил-
ник, кој може да се издаде само врз основа на проверки-
те од став (3) на овој член и врз основа на официјален 
документ кој ги содржи потребните информации пра-
вилно пополнет од страна на официјалниот ветеринар 
одговорен за одгледувалиштето на потекло или на со-
брирниот центар наведени во член 7 став (3) точка а) 
потточка 1).

(6) За пратките на овци и кози за колење кои поми-
нуваат преку одобрен собирен центар во согласност со 
член 7 став (3) точка б) потточка 2), официјалниот вете-
ринар одговорен за одобрениот собирен центар во зем-
јата-членка на Европската унија на транзит треба да 
обезбеди сертификат со издавање на втор сертификат, 
во согласност со образецот даден во Прилог 5 од овој 
правилник, правилно пополнувајќи го со бараните пода-
тоци од оригиналниот сертификат(и), кои се порикачу-
ваат на сертификатот како официјано заверени копии. 
Во овој случај, комбинираното важење на сертификати-
те не треба да го надмине рокот на валидност на серти-
фикатот наведен во став (1) на овој член.

(7) Официјалниот ветеринар кој издава сертификат 
за праќање на пратки во Република Македонија во сог-
ласност со Прилог 5 образец 1, 2 или 3 од овој правил-
ник, треба да обезбеди дека движењето е внесено во 
Системот за контрола на трговијата и експерти (Trade 
control and export system - TRACES) на денот на издава-
ње на сертификатот.

Член 13
Одредбите на член 2 став (2) точки 8) и 10), член 3 

став (4), член 5, член 6 ставови (2) и (4), член 7, член 
10, член 11 и член 12 од овој правилник ќе отпочнат да 
се применуваат со пристапувањето на Република Маке-
донија во Европската унија.

Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.
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2397.
Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот 

за безбедност за храната (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ 

НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА ХРАНАТА (*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност на храната по однос на микробиолош-
ки критериуми за храна.

Член 2
(1) Одредбите од овој правилник се применуваат за  

барања за безбедност на храната по однос на микробио-
лошки критериуми за определени микроорганизми.

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат за 
општите и специфични хигиенски барања кои треба да 
ги применуваат бизнис операторите а се во согласност 
со член 44 од Законот за безбедност на храна. 

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство   врши ве-
рификација на усогласеност со тие барања не навлегу-
вајќи во обврските за дополнителни мострирања со цел 
на утврдување други микро организми, нивни токсини 
или метаболити, било за верификација на процесите, 
или за храна која е сомнителна дека е небезбедна или 
во контекс на спроведување на анализа на ризик.

(4) Одредбите од овој правилник се применуваат не 
земајќи ги во обзир другите посебни барања за контро-
ла на микроорганизми и паразити соогласно законодав-
ството за безбедност на храната и ветеринарството.

   
Член 3

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 
барањата за безбедност на водата за пиење и на природ-
ната минерална вода.

   
Член 4

Микробиолошките критериуми по однос на посеб-
ните барања за безбедност на храната во смисла на овој 
правилник се и микробиолошките критериуми на прех-
ранбените производи. 

Член 5
 Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1. „микроорганизми“ се бактерии, вируси, квасци, 

мувли, алги, паразитски протозои, микроскопски пара-
зитски хелминти и нивните токсини и метаболити;

2. „микробиолошки критериум” е критериум, кој ја 
определува прифатливоста на даден производ, серија 
на прехранбени производи или процес, кои се заснова 
на отсуство, присуство или број на микроорганизми, 

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на ко-
мисијата број 2073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошки-
те критериуми за храна ( Celex број 32005P2073)

и/или на количество на нивните токисни/метаболити, 
на единица(и) маса, вoлумен, површина или серија.

3. „критериум за безбедноста на храната“ е крите-
риум, кој ја определува прифатливоста на даден произ-
вод, серија на прехранбени производи, применлива за 
производите пласирани на пазарот. 

4. „критериум  за  хигиена  на  процесот“ е крите-
риум, кој укажува на прифатливо функционирање на 
производствениот процес. Овој критериум не важи за 
производи пласирани на пазарот. Тој ја определува ин-
дикативната вредност на контаминација, над која е пот-
ребно превземање на корективни дејствија, за да се од-
ржи хигиената на процесот во согласност со прописите 
за безбедност на храна;

5. „серија“ e група или збир на препознатливи про-
изводи,  добиени од даден процес според речиси исти 
околности и произведени на дадено место во рамките 
на определен дефиниран производствен период;

6. „рок  на  траење“ е временски период во рамките 
на кој физичките, хемиските, микробиолошките и орга-
нолептичките својства на храната произведена, склади-
рана и транспортирана под определени или посебни ус-
лови ги исполнуваат барањата за безбедност на хра-
ната, како и условите утврдени во производната специ-
фикација.

7. „храна  готова  за  консумација“ е храна, намене-
та од производителот  за директна човечка конзумација 
без потреба од готвење или друга преработка, која е 
ефективна за отстранување или намалување на прифат-
ливо ниво на микроорганизми ;

8. „млечна храна за доенчиња од 0-6 месеци, доенеч-
ка формула – „infant formula“ се прехранбени произво-
ди со посебна нутритивна намена кај доенчиња во те-
кот на првите шест месеци од животот кои ги задоволу-
ваат нутритивните потреби на оваа категорија деца;

9. „млечна храна за доенчиња постари од 6 месеци, 
доенечка формула –„follow on formula“ се прехранбени 
производи со посебна нутритивна намена кај доенчиња 
на возраст над шест месеци кои ги задоволуваат прогре-
сивните нутритивни потреби на оваа категорија деца;

10. „диететска храна за посебни медицински на-
мени“ е категорија на храна за посебна нутритивна  
употреба  преработена  посебно  или  е  со  посебен  
состав  и  е  наменета  за диететска исхрана на болните 
и се употребува под медицински надзор. Таа е намене-
та за целосно или делумно хранење на болни со ограни-
чена, ослабната и нарушена способност за земање, ва-
рење, апсорбирање, преработување или излачување на 
обични прехранбени производи или одредени хранли-
ви состојки, содржани во нив или метаболити, или со 
други медицински одредени потреби за исхрана, кај 
кои не може да се постигне диететски режим само со 
прилагодување на нормална диета, со друга храна за по-
себна нутритивна употреба или со комбинација на две-
те храни.
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11. „мостра“ е збир, составен од една или неколку 
единици, или дел од материја, избрана со различни 
средства во популација, или важно количество од мате-
ријата, којашто е наменета да осигура информација за 
дадени карактеристики на популацијата или материјата 
што се истражува и да обезбеди основа за одлука што 
се однесува на популацијата или материја во прашање 
или се однесува на процесот, во кој се добиени;

12. „репрезантивна мостра“ е мостра во која се зад-
ржани карактеристиките на серијата од која е извле-
чена. Ова особено е случај со поединечна мостра по 
случаен избор, каде што на секоја од единиците или ин-
кременти на серијата им е дадена подеднаква веројат-
ност за влегување во мострата;

13. „усогласеност  со  микробиолошките  критери-
уми“ е добивање задоволителни или прифатливи резул-
тати, согласно со микробиолошките критериуми даде-
ни во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, ко-
га испитувања се извршуваат според вредностите за оп-
ределените критериуми преку земањето на мостри, 
спроведувањето на анализи и имплементирањето на ко-
рективнте активности, во согласност со прописите за 
безбедност на храна и дадените упатствата.

14. „НАССР“  е систем за анализа на критичните 
контролни точки. 

Член 6
(1) Операторите со храна превземаат мерки преку 

кои гарантираат дека прехранбените производи одгова-
раат на соодветните микробиолошки критериуми. Мик-
робиолошките критериуми за безбедност на храната се 
дадени  во Прилог  1   на овој правилник.

(2)  Операторите со храна во секоја фаза на произ-
водството, преработката и дистрибуцијата на храна, 
вклучувајќи ја и малопродажбата, превземаат мерки ка-
ко дел од нивните постапки засновани на принципите 
на системот за процена на ризиците на критичните кон-
тролни точки во производството и прометот на храна 
(во натамошниот текст - НАССР) и добра хигиенска 
практика, за да се гарантира дека:

а) набавката, ракувањето и преработката на сурови-
ните и прехранбените производи, коишто се под нивна 
контрола, да се вршат на начин, што ги задоволува кри-
териумите за хигиена на процесот,

б) критериумите за безбедност на храната, што ва-
жат за целиот рок на траење на производите, можат да 
се запазат при разумно предвидливи услови на дистри-
буција, складирање и употреба.

(3) Ако е потребно, операторите со храна кои  се од-
говорни за производство на храна треба да извршат ис-
тражувања во согласност со содржината на истражувач-
ките студии дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник, со цел,  утврдување на усогласеност со 
микробиолошките критериуми преку рокот на траење 
на производите.

(4) Истражувањата од ставот 3 на овој член особено 
се однесуваат на готовата храна за конзумирање која 
може да го стимулира размножувањето на Listeria 
monocytogenesи  и може да создаде ризик од Listeria 
monocytogenes по здравјето на луѓето. Операторите со 
храна можат да соработуваат при вршење на такви ис-
тражувања.

Член 7
 (1). Операторите со храна, вршат испитувања во 

согласност со микробиолошките критериуми од При-
лог 1 од овој правилник, кога тие го валидираат или го 
верификуваат правилното функционирање на нивните 
процедури, кои се засновани врз принципите на 
HACCP и добрата хигиенска практика.

(2) Операторите со храна самостојно одлучуваат за 
фреквенцијата на земање мостри.

(3) По исклучок од став 2 на овој член, кога во При-
лог 1 на овој правилник е наведена специфична  фрек-
венцијата на земање мостри , фрекфенцијата за земање 
на мостри се врши како во Прилогот 1 на овој правил-
ник. Операторите со храна одлучуваат за ваквата фрек-
венцијата на земање мостри во контекст на своите по-
стапки засновани врз принципите на HACCP и добрата 
хигиенска пракса, земајќи ги предвид упатствата за 
употреба на прехранбениот производ. 

(4) Фреквенцијата на земање мостри може да се при-
лагоди кон природата и големината на операторите со 
храна, под услов да не се загрози безбедноста на прех-
ранбените производи.

 
Член 8

(1) Аналитичките методи и плановите и методите за 
земање на мостри дадени во Прилог 1 на овој правил-
ник се применуваат како референтни методи.

(2) Мострите се земаат од просторите за преработка 
и опремата употребена во производството на храна, ко-
га таквото земање мостри е неопходно за да се осигура  
дека критериумите се запазени, при што како референ-
тен метод се користи ISO стандардот 18593.

(3)  Операторите со храна, кои произведуваат храна 
готова за конзумирање, која може да представува ри-
зик од Listeria monocytoges по здравјето на луѓето, зема-
ат мостри од просторите за преработка и од опремата 
за Listeria monocytoges како дел од планот за земање 
мостри.

(4) Операторите со храна, кои произведуваат сува 
млечна храна за доенчиња или сува храна за специјал-
ни медицински намени наменета за доенчиња на воз-
раст под шест месеци, кои претставуваат ризик од 
Enterobacter sakazakii, вршат надзор над ризикот во 
просториите за преработка и на опремата, за присуство 
на Enterobacteriaceae како дел од сопствениот план за 
земање мостри.

(5) Бројот на единици мостри утврден во плановите 
за земање мостри, согласно Прилог 1 на овој правил-
ник, може да се намали ако производителите и трговци-
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те со храна преку историјата на водената документа-
ција, докажат дека имаат ефективни постапки заснова-
ни на HACCP процедурите.

(6) Доколку целта на тестирањето е специфично 
проценување на прифатливоста на определена серија 
прехранбени производи или процес, плановите за зема-
ње мостри, од  Прилог 1 на овој правилник ќе се смета-
ат како минимум.

(7) Операторите со храна можат да користат други 
постапки за земање мостри и тестирање, ако можат да 
му докажат на надлежниот орган, дека тие постапки 
обезбедуваат во најмала мера еквивалентни гаранции. 
Тие постапки можат да опфатат користење на алтерна-
тивни локации за земање мостри и користење на анали-
за на трендот. Тестирањето за алтернативни микроорга-
низми и нивните микробиолошки граници, како и тес-
тирање на аналити, различни од микробиолошките, мо-
же да се врши единствено за критериуми за хигиена на 
процесот.

(8) Може да се применат алтернативни аналитички 
методи, кога методите се проверуваат според референ-
тниот метод утврден во Прилог  1 на овој правилник и 
ако се користи сопствен метод, кој треба да е сертифи-
циран од сертификационо тело во согласност со Прото-
колот, пропишан во стандардот MKC EN/ISO 16140, 
или друг меѓународно признаен сличен протокол.

(9) Ако операторите со храна сакаат да користат ана-
литички методи, различни од валидираните и сертифи-
цираните во став 8 на овој член, тие методи се валиди-
раат во согласност со меѓународно прифатени протоко-
ли и нивната употреба се одобрува од тело кое врши 
сертификација на квалитет.

Член 9
Кога се исполнети барањата за Salmonella во меле-

но месо, подготовки од месо и производи од месо наме-
нети за конзумирање по термичка обработка, од сите 
животински видови утврдени во Прилог бр.1 на овој 
правилник, сериите на овие производи што се пласира-
ат на пазарот производителот треба јасно да ги означи, 
за да се информира потрошувачот за потребата од це-
лосна термичка обработка пред консумирање.

Член 10
 (1) Кога резултатите од извршените тестирања спо-

ред микробиолошките критериуми дадени во Прилог 1 
на овој правилник, се незадоволителни, операторите со 
храна превземаат мерки, утврдени во ставовите (2), (3) 
и (4) од овој член, заедно со други корективни актив-
ности, дефинирани во нивните процедури базирани на 
НАССР, како и други активности неопходни за зашти-
та на здравјето на потрошувачите. Покрај мерките од 
став 1 од овој член, операторите со храна превземаат и 
мерки за да ги откријат причините за незадоволителни-
те резултати, за да се превенира повторната појава на 
неприфатлива микробиолошка контаминација. Тие мер-

ки можат да вклучат модификација на процедурите ба-
зирани на НАССР или други воведени мерки за контро-
ла на хигиената на храната.

(2) Во случаите од став (1) на овој правилник произ-
водот или серијата на прехранбените производи треба 
да се повлечат. Меѓутоа, производи пласирани на паза-
рот, кои се уште не се пуштени во малопродажба и кои 
не ги исполнуваат критериумите за безбедност на хра-
ната, можат да бидат подложени на понатамошна пре-
работка, со третмани кои ја елиминираат опасноста ко-
ја е во прашање. Ваквиот третман можат да го спрове-
дат само оние производителите и трговците со храна, 
кои не вршат малопродажба. Операторите со храна мо-
жат да користат серија на производи за цели, различни 
од оние за кои се првенствено наменети, во услови при 
кои таквата употребата не претставува ризик за здравје-
то на луѓето и животните и во услови при кои таквата 
употреба се спроведува во рамките на процедурите ба-
зирани на НАССР принципите и добрата хигиенска 
практика и е одобрено од надлежниот орган. 

(3) Кога серија од механички одкоскено месо, произ-
ведено со техниките утврдени во прописите од областа 
на ветеринарното здравство има незадоволителни ре-
зултати во однос на критериумот за Salmonella, може 
да се користи во синџирот на храната само за производ-
ство на термички обработени производи од месо, во об-
јекти за преработка на месо одобрени согласно пропи-
сите од областа на ветеринарното здравство.

(4) Во случај на незадоволителни резултати во од-
нос на критериумите за хигиената на процесот се 
превземаат дејствата, дадени во Прилог 1, на овој пра-
вилник.

Член 11
Операторите со храна вршат анализа на трендовите на 

резултатите од испитувањата. Кога ќе забележат тренд 
кон незадоволителни резултати, тие превземаат соодвет-
ни мерки без непотребно одложување за да се подобри си-
туацијата во производството и прометот, а со цел да се 
превенира појава на микробиолошки ризици.

Член 12
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи   Правилник за  посебните барања 
за безбедност на  храната по однос на микробиолошки 
критериуми ( “Службен весник на Република Македо-
нија”  бр. 78/08).

Член 13
Одредбите од овој правилник ќе престанат да се 

применуваат со пристапувањето на Република Македо-
нија во Европската Унија.

Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Директор
Бр. 02 – 2118/3

12 јуни 2013 година
на Агенцијата за храна и 

ветеринарство, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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2398.
Врз основа на член 92 став (5) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12 ), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

П Р АВ И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА 
УВОЗ И ТРАНЗИТ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕД НА 
ПРАТКИ ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ ОД ВИДОВИ-
ТЕ ПТИЦИ КОИ НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ТРГОВИ-
ЈА ИЛИ ЗА ПРЕНОС НА ДРУГИ ЛИЦА И СЕ 
ПРИДРУЖЕНИ ОД СОПСТВЕНИКОТ ИЛИ ОДГО-
ВОРНО ЛИЦЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕР-
ТИФИКАТ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ ШТО ГИ 

ПРИДРУЖУВА
Член 1

Во Правилникот за начинот и постапките за увоз и 
транзит и начинот и постапките за вршење на проверки 
и преглед на пратки домашни миленици од видовите 
птици кои не се наменети за трговија или за пренос на 
други лица и се придружени од сопственикот или одго-
ворно лице како и формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или друг документ 
што ги придружува („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 102/08, 10/09 и 18/11), во Прилог 1 точ-
ка Б. во алинејата 4 запирката и сврзникот „и“ се заме-
нуваат со запирка.

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6 
која гласи: 

„ - Косово“. 

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

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

Бр. 02-2826/3
8 јули 2013 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
__________

ОДБОР ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА 
НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА"

2399.
Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 17, 18 и 

19 од Законот за државните награди ("Службен весник 
на Република Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 
74/12), Одборот за доделување на државната награда 
"Мајка Тереза", на седницата одржана на 26 јуни 2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 
„МАЈКА ТЕРЕЗА" ВО 2013 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕ-
НО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС 
НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА 
И ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО 
РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КА-
КО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАД-
НИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, 

КУЛТУРИ И ВЕРИ
I. За остварувања во областа на хуманоста и човеч-

ката солидарност, државната награда се доделува на:
- Живко Мукаетов и
- Живко Поповски.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".

Бр. 07-2816/2 Претседател
12 јули  2013 година на Одборот за доделување на

Скопје Државната награда „Мајка Тереза“,
акад. Витомир Митевски, с.р.

__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2400.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР  ДОО увоз-
извоз Делчево, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2013 го-
дина, донесе

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

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на 
бул. Македонија бб, Делчево, му се одобрува користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
3“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со локација 
на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП 
бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Оп-
штина Делчево.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со 
седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-130

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР 3“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП 
бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Дел-
чево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 
kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
3“, УП1 бр.08-175/12 од 14.6.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност на фотонапонска-
та електроцентрала „СОЛАР 3“ се одобрува користење 
на повластена тарифа од 12 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.



 Стр. 82 - Бр. 100                                                                             15 јули 2013

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

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

УП1 бр. 08-159/13
15 јули 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

2401.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР  ДОО увоз-
извоз Делчево, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 15.7.2013 го-
дина, донесе

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

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на 
бул. Македонија бб, Делчево, му се одобрува користе-
ње на повластена тарифа на електрична енергија произ-
ведена од фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
2“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со локација 
на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП 
бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Оп-
штина Делчево.

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со 
седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-131

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП 
бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Дел-
чево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 
kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
2“, УП1 бр.08-176/12 од 14.6.2013 година, односно во 
зависност од инсталираната моќност на фотонапонска-
та електроцентрала „СОЛАР 2“ се одобрува користење 
на повластена тарифа од 12 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

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

УП1 бр. 08-161/13
15 јули 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

2402.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енерге-

тика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” 
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 
28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 
114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина 
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начи-
нот на утврдување, пресметување и уплатување на надо-
местокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 
52/11),  Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 15.07.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 42,255
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 43,682

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 43,135

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 42,730
г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 34,204

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што :

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 81,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 83,00

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 70,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 59,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 41,883
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Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука.

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080
б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030
в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од оваа 

Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат 
обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или произ-
водство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,719
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,987

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,157

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.07.2013 го-
дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.

УП1 бр. 02 – 1278/1
15 јули 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

2403.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР  ДОО увоз-
извоз Делчево, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 15.7.2013 година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на 
бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонската електроцентрала „СО-
ЛАР 3“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со лока-
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ција на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и 
КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, 
Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со 
седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-130

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР 3“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП 
бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Дел-
чево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 
kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
15.7.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-158/13
15 јули 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
__________

2404.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот 
за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ГЕО СОЛАР  ДОО увоз-извоз Делчево, за издавање 
на решение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија, на седницата одржана на ден 
15.7.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА

ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на 
бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонската електроцентрала „СО-
ЛАР 2“ со инсталирана моќност од 54,72 kW и со лока-
ција на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и 
КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, 
Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со 
седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-131

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП 
бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр. 4039/5, 
КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Дел-
чево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 54,72 
kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
15.7.2028 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-160/13
15 јули 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров,с.р
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