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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3005. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1  

од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 

I 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-

ното лице: 

1. МАРЈАН ЦВЕТКО ТАНЕСКИ од Гостивар, во 

траење од 6 месеци  

 

II 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. ВАНЕ ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВСКИ од Велес, во 

траење од 3 месеци  

2. ФАРУК АЗБИ САЛИУ од Скопје, во траење од 3 

месеци 

3. ГОРАН ДОНЕ ВЛАДОВ од Крива Паланка, во 

траење од 3 месеци 

4. ЗОРАН МИЛАН ДИМОСКИ од Прилеп, во трае-

ње од 3 месеци 

5. БИЉАНА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВСКА-ШКАРИЌ од 

Скопје, во траење од 3 месеци 

6. БЛАЖО АПОСТОЛ БЕГОВ од Гевгелија, во тра-

ење од 3 месеци 

7. ЗОРАН ГОНЕ ТАРТАЛОВ од Скопје, во траење 

од 3 месеци 

8. ТОНИ БОРЧЕ КИТАНОВСКИ од Скопје, во тра-

ење од 3 месеци 

9. ГУЛХАН ФИКРИ ДЕМИРОВ од с.Банско, во 

траење од 3 месеци 

III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Број 08-1113/1 Претседател 

6 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3006. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

31.10.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2016 ГОДИНА 

НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

       

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето за 2016 година на ЈП Службен 

весник на Република Македонија, бр. 02-1059/1 од 

23.2.2017 година, усвоен од Управниот одбор на Јавно-

то претпријатие, на седницата, одржана на 23.2.2017 

година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2202/1    Претседател на Владата 

31 октомври 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3007. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана на 

31.10.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА НА ЈП СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2016 година на ЈП Службен весник на Репуб-

лика Македонија, бр. 02-1060/1 од 23.2.2017 година, 

усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, 

на седницата, одржана на 23.2.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2202/2 Претседател на Владата 

31 октомври 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3008. 

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 и 190/16), Владата на Република Македонија на 

седницата одржана на 31.10. 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство 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 Јавната здравстве-

на установа Универзитетска клиника за детски болести 

- Скопје. 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за детски болести – Скопје, со кој се уре-

дуваат 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. 44-6378/1 Заменик на претседателот 

31 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3009. 

Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од 

Законот за нотаријатот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за 

правда на ден 30.10.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 

 

1. На нотарот Верица Симоновска-Синадинова од 

Скопје, со службено седиште за подрачјето на Основ-

ните судови на Градот Скопје и престанува службата 

на нотар поради навршени 64 години возраст. 

2. Решението влегува во сила на ден 9.11.2017 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со Решение на министерот за правда бр. 04-510/1 од 

23.2.1998 година, врз основа на првиот конкурс лицето 

Верица Симоновска-Синадинова е именувана за нотар на 

подрачјето на Основните судови на Градот Скопје. Нота-

рот Верица Симоновска-Синадинова од Скопје родена на 
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ден 9.11.1953 година, на ден 9.11.2017 година, навршува 

64 години возраст, поради што ги исполнува условите за 

престанок на службата на нотарот. 

Согласно со наведеното, а врз основа на член 18 

став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 

и 142/16), Министерството за правда одлучи како во 

диспозитивот на ова Решение. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на Решението. 

 

Бр. 09-3519/1  

30 октомври 2017 година    Министер за правда, 

Скопје     Билен Салији, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3010. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 

1 ноември 2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот со тарифа за корис-

тење авторски музички дела („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.154/2011 од 04.11.2011 го-

дина). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-

вод иницијативата поднесена од Владимир Клековски 

од Скопје со Решение У.бр.9/2017 од 25 мај 2017 годи-

на поведе постапка за оценување на уставноста и зако-

нитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот осно-

вано се постави прашањето за неговата согласност со 

Уставот и Законот за изменување и дополнување на За-

конот за авторското право и сродните права („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.147/2013). 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот пра-

вилник содржи 19 члена во чиј состав влегува и Тари-

фата за користење на авторски музички дела која вкуп-

но содржи XXX глави. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-

ењето на правото е темелна вредност на уставниот по-

редок на Република Македонија.  

Со член 47 став 2 од Уставот се гарантираат права-

та што произлегуваат од научното, уметничкото или 

друг вид интелектуално творештво.  

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон.    

Правата што произлегуваат од научното, уметнич-

кото или друг вид интелектуално творештво во Репуб-

лика Македонија се регулирани со Законот за автор-

ското право и сродните права („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 115/2010, 51/2011 и 147/2013) 

со кој се уредува правото на авторите над своите автор-

ски дела (во натамошниот текст: авторското право), 

правата на уметниците-изведувачи, на произведувачи-

те на фонограми, на произведувачите на видеограми 

(филмски продуценти), на радио-телевизиските орга-

низации, на издавачите и на изготвувачите на бази на 

податоци над своите предмети на сродни права (во на-

тамошниот текст: сродните права), остварувањето и 

заштитата на авторското право и сродните права и ва-

жењето на Законот.  

Според членот 3 од Законот, авторот, односно но-

сителот на сродно право, има право на правичен надо-

мест за секој вид користење на авторското дело, однос-

но предметот на сродно право, доколку со овој закон 

поинаку не е определено.  

Колективното управување со авторското право и 

сродните права е уредено во глава четврта од Законот. 

Според член 129 од Законот, носителите на авторското 

право и на сродните права можат да ги остваруваат 

правата определени со овој закон индивидуално (од-

делно за секое авторско дело, односно предмет на 

сродно право), лично, односно преку застапник или ко-

лективно (заедно за повеќе дела или предмети на срод-

ни права и за повеќе носители на правата) преку орга-

низација за колективно управување со правата, на на-

чин и под услови определени со овој закон. Колектив-

ното управување со правата од ставот (1) на овој член 
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опфаќа правни работи со корисниците на правата, при-

бирање надоместоци од користењето, нивна распредел-

ба и заштита на правата пред државни органи и други 

субјекти.  

Според членот 132 од Законот, колективното упра-

вување со авторското право и сродните права може да 

врши правно лице основано од носители на правата 

(физички и/или правни лица) за колективно управува-

ње со правата кое работи во свое име, а за сметка на 

носителите на правата и врз основа на дозвола од Ми-

нистерството за култура (во натамошниот текст: орга-

низација). Организацијата работи со непрофитна цел 

врз принципите на рационалност и транспарентност и 

со почитување на правилата за конкуренција. Органи-

зацијата може да биде основана за одредени видови 

права или за права што припаѓаат на одделни носи-

тели.  

Освен другите надлежности утврдени во членот 133 

од Законот, организацијата е должна да донесува и об-

јавува општи акти за прибирање и за распределба на 

надоместоци од користењето, во согласност со закон; 

ги прибира утврдените надоместоци од корисниците и 

врши нивна распределба на носителите на правата во 

согласност со закон и општите акти; бара од корисни-

ците информации и документи потребни за определу-

вање на висината на надоместокот за користење на 

правата; врши контрола на користењето на авторските 

дела, односно предметите на сродните права, обезбеду-

ва и овозможува јавност на работењето (обезбедува 

пристап на носителите на правата до информациите за 

користење на правата, за прибраните средства и за рас-

пределбата).  

Основ за донесување на оспорениот правилник се 

член 137, член 138, член 139 и член 150 став 2 од Зако-

нот за авторското право и сродните права според кој 

висината на надоместоците за користење, доколку со 

овој закон поинаку не е определено, се определуваат 

со:  

1) општ договор меѓу организацијата и здруженија-

та на одделни категории корисници, односно нивните 

комори што го претставуваат мнозинството корисници 

(општ договор);  

2) поединечен договор меѓу организацијата и пое-

динечен корисник (поединечен договор) и  

3) општ акт на организацијата за определување за 

висината на надоместоци за користење (во натамошни-

от текст: тарифата).  

Според ставот 4 на членот 137 од Законот, доколку 

корисникот и организацијата не склучат поединечен 

договор за условите и висината на надоместокот, ко-

рисникот е должен да плаќа надоместок според општи-

от договор, односно тарифата.  

Оспорениот правилник и тарифата биле донесени 

во постапка која што била уредена со членот 140 од За-

конот за авторското право и сродните права, според кој 

организацијата е должна пред донесувањето на тарифа-

та од член 139 став 1 точка 3 да побара мислење од ко-

рисниците и од соодветните здруженија на корисни-

ците, односно нивните комори. Доколку субјектите во 

рок од 30 дена од денот на приемот на барањето не 

достават свои писмени мислења ќе се смета дека се 

согласни со предлог-тарифата. Доколку организацијата 

не ги прифати во целост или делумно предлозите и 

мислењата на субјектите, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на истите, таа е должна да побара мислење од 

Комисијата за посредување во авторското право и 

сродните права во врска со предметот на несогласу-

вање. Комисијата ќе даде мислење во рок од 60 дена од 

денот на приемот на барањето. Мислењето содржи 

оцена за тоа дали предлог-тарифата на здружението ги 

опфаќа правата за кое тоа здружение има дозвола, како 

и тоа дали надоместоците во тарифата се определени 

во согласност со Законот. Доколку Комисијата не даде 

мислење во определениот рок се смета дека е согласна 

со предлог-тарифата. Тарифата по нејзиното донесува-

ње од надлежен орган се објавува во „Службен весник 

на Република Македонија“.  

Законот за изменување и дополнување на Законот 

за авторското право и сродните права („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.147/2013) претрпел 

измени со кои се предвидува Тарифата да се носи по 

претходно дадена согласност од страна на Владата на 

Република Македонија (член 140 став 5).  

Според изменетиот член 140 од Законот, организа-

цијата е должна пред донесување на тарифата од член 

139 став 1 точка 3 од овој закон, со објавување јавен 

повик да побара мислење од корисниците, односно од 

соодветните здруженија на корисници, односно нивни-

те комори. (2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член 

се објавува во средствата за јавно информирање и на 
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веб-страницата на организацијата и трае 30 дена од де-

нот на објавувањето. Јавниот повик го содржи текстот 

на предлог-тарифата. Доколку субјектите од ставот (1) 

на овој член за времетраењето на јавниот повик не дос-

тават свои писмени мислења до организацијата ќе се 

смета дека се согласни со предлог-тарифата. (3) По ис-

текот на рокот од јавниот повик од ставот (2) на овој 

член организацијата во рок од 15 дена утврдува пред-

лог-тарифа и ја доставува на мислење до Комисијата за 

посредување во авторското право и сродните права (во 

натамошниот текст: Комисијата за посредување). (4) 

Кон барањето за мислење од ставот (3) на овој член ор-

ганизацијата е должна да ги достави писмените мисле-

ња од корисниците со образложение за причините за 

нивното прифаќање, односно неприфаќање.  

Со новиот член 140-а е уредена постапката за доне-

сување на тарифата. Согласно овој член, Комисијата за 

посредување во рок од 15 дена од денот на доставува-

њето на предлог-тарифата од член 140 став 3 од овој 

закон до организацијата и до корисниците кои достави-

ле мислења по предлог-тарифата од член 140 став 2 од 

овој закон, доставува мислење по предлог-тарифата. 

(2) Мислењето од ставот 1 на овој член содржи оценка 

за тоа дали предлог-тарифата на организацијата ги оп-

фаќа правата за кои таа има дозвола, оцена за тоа дали 

надоместоците во предлог-тарифата се определени во 

согласност со одредбите на овој закон, оцена за виси-

ната на надоместоците, како и став по однос на пред-

метот на несогласувањето по предлог-тарифата меѓу 

организацијата и корисниците. (3) Организацијата е 

должна во рок од десет дена од денот на приемот на 

мислењето од ставот 1 на овој член да го усогласи тек-

стот на предлог-тарифата со мислењето на Комисијата 

за посредување и усогласениот текст на предлог тари-

фата да го достави до Комисијата за посредување. (4) 

Комисијата за посредување, во рок од десет дена од де-

нот на доставувањето на предлог-тарифата од ставот 

(3) на овој член, предлог-тарифата со мислење од Ко-

мисијата за посредување по предлог-тарифата ја доста-

вува до Владата на Република Македонија за добивање 

на согласност. (5) Владата на Република Македонија 

донесува одлука за давање на согласност, односно од-

лука со која не се дава согласност на предлог-тарифата 

од ставот (4) на овој член. (6) Тарифата за која Владата 

на Република Македонија донела одлука за давање на 

согласност, организацијата ја доставува за објавување 

во „Службен весник на Република Македонија“. (7) До-

колку Владата на Република Македонија донесе одлука 

со која не дава согласност на предлог-тарифата од ста-

вот 4 на овој член, Министерството за култура во рок 

од 30 дена со решение на организацијата и ја одзема 

дозволата за колективно управување. (8) Против реше-

нието од ставот 7 на овој член може да се поведе упра-

вен спор пред надлежен суд.“  

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за авторското право и сродните права, била изме-

нета и одредбата од членот 137 со која се определуваат 

основите за определување на надоместоците. Со изме-

нетата одредба од членот 137 извршено е прецизирање, 

односно воведени се нови основи за определување на 

надоместоците (пр. кога користењето на авторското де-

ло односно предметот на сродните права се врши од 

страна на радио-телевизиска организација, во случај 

кога се врши од страна на радио-телевизиска организа-

ција која со закон е обврзана да емитува музички дела 

на македонски јазик или на јазиците на етничките заед-

ници, кога користењето на авторското дело односно 

предметот на сродните права се врши од страна на ка-

белските оператори). Со изменетата одредба исто така 

е дефинирано што претставува корисник и траен ко-

рисник и е утврдено дека организацијата нема право да 

бара наплата на надоместоци од лица кои се крајни ко-

рисници (член 137 став 4).  

Со оглед на тоа што станува збор за суштински из-

мени (измени на постапката за донесување на тарифата 

како и измени на основите за определување на надо-

местоците), во членот 30 од преодните и завршните од-

редби од Законот за изменување и дополнување на За-

конот за авторското право и сродните права е предви-

дено дека организациите за колективно управување со 

авторското право и сродните права кои имаат дозвола 

за колективно управување и започнале со работа сог-

ласно со членот 150 став 3 од Законот за авторското 

право и сродните права („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ број 115/2010 и 51/2011) се должни во 

рок од 30 дена сметано од денот на влегувањето во си-

ла на овој закон да го објават јавниот повик од членот 

12 став 1 од овој закон и во рок од четири месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон да ги усог-

ласат актите и работата со одредбите од овој закон. До-

колку организациите од ставот (1) на овој член во рок 

од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
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кон не го објават јавниот повик од член 12 од овој за-

кон и во рок од четири месеци од денот на влегувањето 

во сила на овој закон не ги усогласат актите и работата 

со одредбите на овој закон Министерството за култура 

со решение ќе ја одземе дозволата за колективно упра-

вување.  

Во членот 31 од наведениот закон е утврдено дека 

постапките за донесување на статутот, тарифата и оп-

штиот акт за распределба на надоместоците на органи-

зацијата за колективно управување со авторското пра-

во и сродните права започнати согласно Законот за ав-

торското право и сродните права („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 115/10 и 51/11) ќе завршат 

во согласност со одредбите од овој закон.  

Поаѓајќи од начелото на владеењето на правото ка-

ко темелна вредност на уставниот поредок како и од 

начелата на уставност и законитост утврдени во членот 

51 од Уставот, според Судот, основано се постави пра-

шањето дали оспорениот правилник и тарифа можат и 

понатаму да егзистираат во правниот поредок, имајќи 

ги предвид наведените измени во Законот за авторско-

то право и сродните права кои предвидуваат овие акти 

да се носат во изменета постапка, а исто така и поради 

тоа што во Законот се утврдени прецизни рокови за 

усогласување на подзаконските акти со Законот, кои 

што рокови се одамна поминати.  

Во вакви околности, Судот оцени дека натамошно-

то егзистирање на оспорениот акт во правниот поредок 

е спротивно на начелото на владеењето на правото, по-

ради што оспорениот правилник во целина не е во сог-

ласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3 и член 

51 од Уставот на Република Македонија.  

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена 

Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Са-

ли Мурати и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 9/2017 Претседател 

1 ноември 2017 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3011. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ПРЕГЛЕД НА 

ИДЕНТИТЕТ И ФИЗИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАТ-

КАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ЛАБОРАТОРИСКИ 

АНАЛИЗИ ПРИ УВОЗ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И 

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТ-

НИТЕ ЧИИ ПРОИЗВОДИ СЕ КОРИСТАТ ВО ИС-

ХРАНАТА НА ЛУЃЕ ПО ПОТЕКЛО ОД НАРОДНА  

РЕПУБЛИКА КИНА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

проверка на документи, преглед на идентитет и физич-

ки преглед на пратката, вклучително и лабораториски 

анализи при увоз на добиточна храна и други произво-

ди за исхрана на животните чии производи се користат 

во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република 

Кина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

132/08 и 156/08). 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-3806/1 Агенција за храна 

27 октомври 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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