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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3100. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

издавање на обврзници на Република Македонија за 

денационализација, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 8 ноември 2017 година. 

  

Бр. 08-3911/1   Претседател 

8 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за издавање на обврзници на Република 

Македонија за денационализација („Службен весник на 

Република Македонија“ број 37/2002, 89/2008, 161/2009, 

6/12, 104/13 и 33/15), во членот 2 став 2 бројот „15“ се 

заменува со бројот „18“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR EMETIM TË 

OBLIGACIONEVE TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË PËR DENACIONALIZIM 

 

Neni 1 

Në Ligjin për emetim të obligacioneve të Republikës së 

Maqedonisë për denacionalizim („Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë“ numër 37/2002, 89/2008, 

161/2009, 6/12, 104/13 dhe 33/15) në nenin 2 paragrafi 2 

numri “15” zëvendësohet me numrin “18”.  

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3101. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 31 ок-

томври 2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ДЕЛЧЕВО 

 

1. Игор Јовановски се именува за в.д. член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Здравствен дом – Делчево. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-6881/1 Заменик на претседателот 

31 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3102. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 31 

октомври 2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ  

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“ - 

ПРОБИШТИП 
 
1. Драгиша Николовски се именува за в.д. член на 

Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“.  

 

Бр. 24-6882/1 Заменик на претседателот 

31 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3103. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 31 ок-

томври 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА 

 

1. Никола Тауков се именува за в.д. член на Управ-

ниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здрав-

ствен дом –  Струмица. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-6884/1 Заменик на претседателот 

31 октомври 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3104. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16), член 49 од Статутот на Народната 

банка на Република Македонија (Ст. бр. 02-15/IV-

1/2011 од 21.4.2011 година, О бр. 02-15/III-4/2012 од 

29.3.2012 година и О бр. 02-15/II-10/2016 од 25.2.2016 

година) и точка 16 од Одлуката за сметководствениот и 

регулаторниот третман на средствата преземени врз ос-

нова на ненаплатени побарувања („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 50/13 и 26/17), гувернерот 

на Народната банка на Република Македонија донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИОТ И РЕГУЛАТОРНИ-

ОТ ТРЕТМАН НА СРЕДСТВАТА ПРЕЗЕМЕНИ 

ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА  

  

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

сметководствениот и регулаторниот третман на сред-

ствата преземени врз основа на ненаплатени побарува-

ња („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

107/13) во точката 2, ставот 1 се менува и гласи: 

„Банката е должна да ги пополнува и да ги доставу-

ва до Народната банка на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка) следниве из-

вештаи: 

- Извештај за преземените средства - образец ПС;  

- Извештај за преземените хартии од вредност и 

удели - образец ПХВУ;  

- Извештаи за средствата преземени врз основа на 

ненаплатени побарувања коишто се продадени во те-

ковната година - образец ППС и 

- Извештаи за имотот наменет за продажба - обра-

зец ИП.“ 

2. Во точката 3 став 2, зборовите: „исклучена од из-

носот на дополнителниот капитал, согласно со Одлука-

та за методологијата за утврдување на адекватноста на 

капиталот“ се заменуваат со зборовите: „ослободена 

согласно со точката 6 став 2 од Одлуката.“ 

3. По точката 9 потточка 9.2, се додава нова глава 

IV-а. ИЗВЕШТАИ ЗА ИМОТОТ НАМЕНЕТ ЗА ПРО-

ДАЖБА и нова точка 9-а, коишто гласат: 

„IV-a. ИЗВЕШТАИ ЗА ИМОТОТ НАМЕНЕТ ЗА 

ПРОДАЖБА 

9-а. Извештаите за имотот наменет за продажба - 

образец ИП содржат податоци за недвижниот и движ-

ниот имот коjшто банката има намера да го продаде, со 

состојба на крајот на месецот за кој се известува. Обра-

зецот ИП се состои од две табели, и тоа: 

- табела бр. 1 - Извештај за недвижниот имот наме-

нет за продажба; 

- табела бр. 2 - Извештај за движниот имот наменет 

за продажба. 

Табелата бр. 1 од ставот 1 алинеја 1 од оваа точка 

се пополнува со примена на следниве правила: 

- во колоната бр. 1 - „реден број“ се внесува редни-

от број на недвижниот имот; 
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- во колоната бр. 2 - „опис на недвижниот имот“ се 

внесува видот на недвижниот имот (земјиште, гра-

дежeн објект, стан, куќа, фабрика, производствен капа-

цитет, помошни објекти и други недвижности), при 

што може да се овозможи пристап до слики од имотот 

што се продава; 

- во колоната бр. 3 - „адреса“ се внесува адресата на 

која се наоѓа недвижноста, заедно со катастарската оп-

штина;  

- во колоната бр. 4 - „број на имотниот лист или 

листот за предбележување“ се внесува бројот на имот-

ниот лист или листот за предбележување на недвижни-

от имот; 

- во колоната бр. 5 - „квадратура на недвижниот 

имот“ се внесува квадратурата на недвижниот имот на-

менет за продажба; 

- во колоната бр. 6 - „владение“ се внесува „да“ или 

„не“ во зависност дали имотот е во владение на банка-

та или не. Доколку имотот не е во владение, се внесува 

соодветно објаснување; 

- во колоната бр. 7 - „заложно право или други то-

вари на имотот“ се внесува „да“ или „не“. Доколку по-

стои заложно право или друг товар на недвижниот 

имот, согласно со имотниот лист, се дава соодветно об-

јаснување за нив; 

- во колоната бр. 8 - „носител на правото на соп-

ственост и други стварни права“ се внесува објаснува-

ње дали има друг носител на правото на сопственост и 

другите стварни права на недвижниот имот, согласно 

со имотниот лист (на пример земјиште под зграда, пра-

во на концесија и сл.);  

- во колоната бр. 9 - „цена“ се наведува цената по 

која се продава недвижниот имот; 

- во колоната бр. 10 - „лице за контакт“ се внесува 

лицето за контакт во банката, надлежно за давање ин-

формации за продажбата на тој имот.“ 

Табелата бр. 2 од ставот 1 алинеја 2 од оваа точка 

се пополнува со примена на следниве правила: 

- во колоната бр. 1 - „реден број“ се внесува редни-

от број на движниот имот; 

- во колоната бр. 2 - „опис на движниот имот“ се 

внесува видот на движниот имот кој се продава, при 

што може да се овозможи пристап до слики од движни-

от имот што се продава; 

- во колоната бр. 3 - „адреса“ се внесува адресата 

каде што се наоѓа движниот имот;  

- во колоната бр. 4 - „опфат на движниот имот што 

се продава“ се внесува објаснување дали движниот 

имот се продава како целина или се продава во делови, 

дали се продава со или без недвижниот имот на/во кој 

се наоѓа, дали се продава со некој друг дополнителен 

движен имот и слично; 

- во колоната бр. 5 - „старост“ се внесуваат години-

те на старост на движниот имот; 

- во колоната бр. 6 - „ заложно право или други то-

вари на движниот имот“ се внесува „да“ или „не“. До-

колку постои заложно право или друг товар на движни-

от имот, се дава соодветно објаснување за нив; 

- во колоната бр. 7 - „цена“ се наведува цената по 

која се продава движниот имот; 

- во колоната бр. 8 - „лице за контакт“ се внесува 

лицето за контакт во банката, надлежно за давање ин-

формации за продажбата на тој движен имот.“ 

4. Во точката 11, потточка 11.3 став 4, зборовите: 

„исклучена од износот на дополнителниот капитал, 

согласно со Одлуката за методологијата за утврдување 

на адекватноста на капиталот“ се заменуваат со зборо-

вите: „ослободена согласно со точката 6 став 2 од Од-

луката.“ 

5. По точката 13, се додава нова точка 13-а, којашто 

гласи: 

„13-а. По исклучок на точката 13 од ова упатство, 

извештаите од точката 2 став 1 алинеја 4 од ова упат-

ство се изработуваат на месечна основа и се доставува-

ат до Народната банка во рок од 15 дена по истекот на 

месецот за кој се известува.“ 

6. По точката 14 се додава нова точка 14-а, којашто 

гласи: 

14-а. Во рокот од точката 13-а од ова упатство, бан-

ката е должна да ги објави извештаите за имотот наме-

нет за продажба на својата интернет-страница и да ги 

ажурира на месечна основа, согласно со состојбата на 

имотот што го продава банката на крајот на месецот за 

кој се однесуваат извештаите. 

Согласно со интерните акти на банката, покрај из-

вештаите од ставот 1 од оваа точка, банката може да 

објави и други податоци за имотот што го продава, 

вклучувајќи и податоци за средствата што ги продава, а 

коишто не се опфатени со извештаите.“ 

7. Банките се должни:  

- првиот извештај за недвижниот имот наменет за 

продажба (табела бр. 1 од образецот ИП) да го израбо-

тат за состојбата на 31 октомври 2017 година и да го 

достават до Народната банка и да го објават, најдоцна 

до 30 ноември 2017 година; 

- првиот извештај за движниот имот наменет за 

продажба (табела бр. 2 од образецот ИП) да го израбо-

тат за состојбата на 31 декември 2017 година и да го 

достават до Народната банка и да го објават, најдоцна 

до 31 јануари 2018 година.  

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

У бр. 34475  

7 ноември 2017 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3105. 
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринар-

но здравство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ 
ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТРАНСМИ-
СИВНИ СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ(

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување 
на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 57/11) во член 4 
ставот (2) се менува и гласи: 

                            
() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (EК) 
бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и Совет од 22 мај 2001 го-
дина, со која се пропишуваат правилата за спречување, контрола 
и искоренување на одредени трансмисивни спонгиоформни 
енцефалопатии, број 32001R0999 изменета и дополнета со: -, Ре-
гулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 189/2011 од 25 февруари 2011 за 
изменување на Анексите VII и IX од Регулативата (ЕЗ) бр. 
999/2001 на Европскиот парламент и на Советот која ги пропишу-
ва правилата за превенција, контрола и ерадикација на одредени 
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, број 32011R0189; 
Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1064/2012 од 13 ноември 2012 
година за изменување на Анекс X од Регулативата (ЕЗ) бр. 
999/2001 на Европскиот парламент и на Советот во врска со лис-
тата на брзи тестови, број 32012R1064; Регулатива на Комисијата 
(ЕУ) бр. 56/2013 од 16 јануари 2013 за изменување на Анексите I 
и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент 
и на Советот која ги пропишува правилата за превенција, контро-
ла и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии, број 32013R0056; Регулатива на Советот (ЕУ) бр. 
517/2013 од 13 Мај 2013 година за усвојување на одредени Регу-
лативи и Одлуки во областа на слободно движење на стоки, сло-
бода на движење за лица, Законот за трговски друштва, политика-
та на конкуренција, земјоделството, безбедноста на храната, вете-
ринарната и фитосанитарната политика, транспорт политика, 
енергетика, оданочувањето, статистиката, транс-европските 
мрежи, судството и основните права, правда, слобода и безбед-
ност, животната средина, царинска унија, надворешни односи, 
надворешна, безбедносна и одбранбена политика и институции, 
поради пристапување на Република Хрватска, број 32013R0517; 
Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 630/2013 од 28 јуни 2013 за 
изменување на Анексите од Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001 на Ев-
ропскиот парламент и на Советот која ги пропишува правилата за 
превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии, број 32013R0630; Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) бр. 1148/2014 од 28 октомври 2014 за изменува-
ње на Анексите II, VII, VIII, IX и X од Регулативата (EЗ) бр. 
999/2001 на Европскиот парламент и на Советот која ги пропишу-
ва правилата за превенција, контрола и ерадикација на одредени 
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, број 32014R1148; 
Регулатива на Комисијата (EУ) 2015/728 од 6 мај 2015 за измену-
вање на дефиницијата за специфичен ризичен материјал од Анекс 
V од Регулативата (EЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и 
на Советот која ги пропишува правилата за превенција, контрола 
и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиформни енцефа-
лопатии, број 32014R0728; Регулатива на Комисијата (EУ) 
2015/1162 од 15 јули 2015 за изменување на Анекс V од Регулати-
вата (EЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот која 
ги пропишува правилата за превенција, контрола и ерадикација 
на одредени трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, број 
32015R1162; Регулатива на Комисијата (EУ) 2016/27 oд 13 јануа-
ри 2016 за изменување на Анексите III и IV од Регулативата (EЗ) 
бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот во која се 
пропишани правилата за контрола, сузбивање и ерадикација на 
одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии, број 
32016R0027; Регулатива на Комисијата (EУ) 2016/1396 oд 18 ав-
густ 2016 за изменување на одредени Анекси од Регулативата 
(EЗ) бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот во која 
се пропишани правила за превенција, сузбивање и искоренување 
на одредени трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, број 
32016R1396; Регулатива на Комисијата (EУ) 2017/110 oд 23 јану-
ари 2017 за изменување на Анексите IV и X од Регулативата (EЗ) 
бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот во која се 
пропишани правилата за превенција, контрола и ерадикација на 
одредени трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, број 
32017R0110; Регулатива на Комисијата за спроведување (EУ) 
2017/736 од 26 април 2017 за изменување на Анекс VIII од Регу-
лативата (EЗ) бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Сове-
тот во врска со одобрување на националниот програм за контрола 
на класично скрепи на Словенија, број 32017R0736; Регулатива 
на Комисијата (EУ) 2017/893 од 24 мај 2017 за изменување на 
Анексите I и IV од Регулативата (EЗ) бр. 999/2001 на Европскиот 
Парламент и на Советот и на Анексите X, XIV и XV од Регулати-
вата на Комисијата (EУ) бр. 142/2011 во врска со одредбите за 
преработени животински протеини, број 32017R0893. 

„(2) Одредени изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 

1) “ТСЕ” се сите трансмисивни спонгиоформни 

енцефалопатии, со исклучок на оние кои се појавуваат 

кај луѓето; 

2) “ставање во промет” е секоја активност која има 

за цел продажба на живи животни или производи од 

животинско потекло опфатени со овој правилник на 

трета страна, или друга форма на снабдување со надо-

мест или без надомест на третата страна или складира-

ње за снабдување на третата страна; 

3) “производи од животинско потекло” е секој про-

извод добиен од или кој содржи производ добиен од 

животни опфатени со одредбите на Правилникот за ус-

ловите за ставање во промет за одделни видови на жи-

вотни, нивната намена и производи од животинско по-

текло како и начинот и постапката за вршење на офи-

цијални контроли при промет на живи животни и про-

изводи од животинско потекло(
*1

);  

4) “суровински материјал” е секоја суровина или 

производ од животинско потекло од кои, или со чија 

помош, се произведени производите наведени во член 

3 точки (a) и (б) од овој правилник; 

5) “категорија” е една од класифицираните катего-

рии наведени во Прилог 1 Глава В кој е составен дел 

од овој правилник; 

6) “специфично ризичен материјал” се ткивата на-

ведени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правил-

ник. Доколку не е поинаку наведено, во специфично 

ризичен материјал не се вклучени производи кои сод-

ржат или се добиени од тие ткива; 

7) “животни сомнителни на инфекција со ТСЕ” 

се живи, заклани или угинати животни, кои покажу-

ваат или покажале невролошки пореметувања, поре-

метување во однесувањето или прогресивно влошу-

вање на општата здравствена состојба поради оште-

тување на централниот нервен систем за кои подато-

ците добиени врз основа на клиничките испитувања, 

реакција на лечењето, post-mortem испитувања или 

ante или post-mortem лабораториските анализи, не 

овозможуваат утврдување на алтернативна дијаг-

ноза. Сомнителни на спонгиоформни енцефалопати 

кај говеда (во понатамошниот текст СЕГ) се и говеда 

кои дале позитивна реакција на брзите тестови за де-

текција на СЕГ; 
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8) “одгледувалиште” е секое место во кое животни-

те опфатени со овој правилник се држат, чуваат, разм-

ножуваат, се постапува или прикажуваат на јавноста;  

9) ”земање на примероци” е земање на примероци, 

со статистички правилна застапеност од животни, сре-

дината во која живеат или од производи од животинско 

потекло со цел утврдување на дијагноза на одредена 

болест, утврдување на крвно сродство, надзор на 

здравствениот статус или за мониторинг на отсуство на 

микробиолошки агенси или одредени материјали во 

производите од животинско потекло; 

10) “ѓубрива” е секоја субстанца која содржи 

производи од животинско потекло кои се користат за 

подобрување на растот на вегетацијата во почвата; 

под ѓубриво може да се подразбираат и остатоци од 

дигестија од производство на биогас или компости-

рање;  

11) “брз тест” е метод на проверка наведен во При-

лог 7,кој е составен дел на овој правилник за кој резул-

татите се познати во рок од 24 часа; 

12) “алтернативен тест” е тест наведен во член 10 

став (2) од овој правилник врз основа на кој може да се 

пристапи кон повлекување на специфично ризичен ма-

теријал; 

13) “механички одвоено месо или „MОM‟ ” е 

производ добиен со одстранување на месото од 

коски по предходно извршено обескостување со 

употреба на механички средства што резултира со 

губење или модификација на структурата на мус-

кулното влакно; 

14) “пасивен надзор” е пријавување на сите живот-

ни сомнителни на инфекција на ТСЕ. Доколку ТСЕ не 

може се исклучи со клиничкото испитување, пасивни-

от надзор подразбира и лабораториско тестирање на 

тие животни; 

15) “активен надзор” е тестирање на животни кои 

не се пријавени како сомнителни на инфекција со ТСЕ 

како на пример принудно заклани животни, животни 

со наоди при ante-mortem испитување, угинати жи-

вотни, здрави заклани животни и убиени животни пов-

рзани со случај на ТСЕ, со цел утврдување на проши-

реноста и преваленцата на ТСЕ во земјата или нејзин 

регион. 

16) “Референтна лабораторија на Заедницата” е ре-

ферентна лабораторија за ТСЕ на Европската унија ко-

ја е именувана и одобрена од страна на Европската 

унија(
*2

); 

17) “Земја членка” е Земја членка на Европската 

Унија; 

18) „изворен случај на СЕГ‟ е случај на појава на 

спонгиоформна енцефалопатија кај говеда за која не е 

точно утврдено дека инфекцијата настанала пред уво-

зот како живо животно.; 

19) „околно сврзно ткиво‟  е масно ткиво одвоено за 

време на постапката на колење и расекување, посебно 

свежо масно ткиво од срцето, оментумот и бубрезите 

на говеда и масното ткиво добиено при постапките во 

просториите за расекување.; 

20) „запат‟ е група на говеда која вклучува:  

(а) говеда родени во исто стадо со заболеното гове-

до и 12 месеци пред или по раѓањето на заболеното го-

ведо; и 

(б) животни кои во кое било време од првата го-

дина на животот биле одгледувани заедно со заболе-

ното говедо за време на неговата прва година од жи-

вотот; 

21) „прв случај‟ е првото животно на одгледува-

лиште или во епидемиолошки дефинирана група кај 

кое ТСЕ е потврдена; 

22) „TСЕ кај мали преживари‟ е случај на трансми-

сивни спонгиоформни енцефалопатии утврден кај овци 

или кози со тест за потврдување на абнормален PrP 

протеин; 

23) „случај на скрепи‟  е потврден случај на тран-

смисивни спонгиоформни енцефалопатии кај овци и 

кози кога при поставувањето на дијагноза е исклучена 

СЕГ согласно критериумите утврдени во Техничкиот 

прирачник за карактеризација на ТСЕ соеви кај мали 

преживаари на Реферантната лабораторија на Европ-

ската Унија; 

24) „случај на класичен скрепи‟ е потврден случај 

на скрепи класифициран како класичен согласно крит-

риумите утврдени во Техничкиот прирачник за карак-

теризација на ТСЕ соеви кај мали преживари на Рефе-

рентната лабораторија на Европската Унија; 

25) „случај на атипичен скрепи‟  е потврден слу-

чај на скрепи кој се разликува од класичнo скрепи 

согласно критериумите утврдени во Техничкиот 

прирачник за карактеризација на ТСЕ соеви кај мали 

преживари на Реферантната лабораторија на Европ-

ската Унија; 



 Стр. 8 - Бр. 161                                                                             10 ноември 2017 
 

26) „принудно колење‟ е секое колење наредено 

од страна на ветеринар по несреќа или сериозни фи-

зички или функционални пореметувања; Принудно-

то колење може да се изврши надвор од кланица ко-

га ветеринарот утврдил дека транспортот на живот-

ното е невозможен или ќе предизвика непотребно 

страдање кај животното; 

27) „генотип на протеинот на прионот‟ кај овците е 

комбинација на два алели на начин опишан во Прилог 

8 Дел 1 точка 1 од овој правилник; 

28) „случај на СЕГ‟ е случај на СЕГ потврден во 

националната референтна лабораторија врз основа 

на методите и протоколите наведени во Прилог 7 

Глава Б точка 3.1 подточки (а) и (б) од овој правил-

ник; 

29) „случај на класична СЕГ‟ е случај на СЕГ класи-

фициран како класична во согласност со критериумите 

наведени во Метод за класификација на говедски ТСЕ 

изолати на референтната лабораторија на Европската 

Унија; 

30) „случај на атипична СЕГ‟ е случај на СЕГ кој не 

може да се класифициран како случај на класична СЕГ 

во согласност со критериумите наведени во Метод за 

класификација на говедски ТСЕ изолати на референ-

тната лабораторија на Европската Унија; 

31) „овци и кози постари од 18 месеци‟ се овци и 

кози: 

(а) чија старост е потврдена со регистри или доку-

менти за движење наведени во член 8 став (1) точки 3), 

4) и 5) од Законот за идентификација и регистрација на 

животните(
*3

) или 

(б) кои имаат повеќе од два изникнати постојани се-

качи; 

32) „фармски одгледувани инсекти‟ се фармски 

животни од видовите инсекти кои се користат за 

преработени животински протеини во согласност со 

член 2 став (1) точка 4) од Правилникот за посебни-

те услови кои треба да ги исполнуваат преработени-

те животински протеини и други преработени произ-

води кои можат да се користат како материјал за ис-

храна  на животните во однос на стандардите за пре-

работка, суровините, складирањето, увозот и хиги-

енските услови како и условите кои треба да ги ис-

полнуваат објектите за производство на храна за до-

машни миленици и технички објекти и посебните 

технички услови за храната за домашни миленици и 

кучешки грицкалици во однос на суровините, стан-

дардите за преработка и увозот(
*4

);  

33) „произведувачи за сопствена употреба‟ се од-

гледувачи на животни кои ја мешаат храната за жи-

вотни за употреба исклучиво во сопствениот об-

јект.“. 

 

Член 2 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Прилогот 4 се заменува со нов Прилог 4 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 6 

Прилогот 5 се заменува со нов Прилог 5 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 7 

Прилогот 6 се заменува со нов Прилог 6 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 8 

Прилогот 7 се заменува со нов Прилог 7 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-3017/3 Агенција за храна 

2 ноември 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-

телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА СО-
РАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИ-
НИСТРИТЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ  

ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за соработка меѓу Владата на Ре-
публика Македонија и Советот на министрите на Босна и Херцеговина во процесот на 
пристапување во Европската Унија, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на                 
6 ноември 2017 година. 

  
Бр. 08-3853/1 Претседател 

6 ноември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИТЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за соработка меѓу Владата на Република Македонија и Со-

ветот на министрите на Босна и Херцеговина во процесот на пристапување во Европската 
Унија, склучена на 20 април 2017 година, во Скопје. 

 
Член 2 

Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, босански, хрватски, 
српски и англиски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 29 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 34 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 60 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 

Член 3 
Министерството за надворешни работи се определува како надлежен орган на 

државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој 
закон. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 

____________ 
 

L I GJ 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NDËRMJET 

QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE 
TË BOSNJE E HERCEGOVINËS NË PROCESIN E ADERIMIT NË BASHKIMIN 

EVROPIAN 
 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

dhe Këshillit të Ministrave të Bosnje e Hercegovinës në procesin e aderimit në Bashkimin 
Evropian, e lidhur më 20 prill 2017, në Shkup.  

 
Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, boshnjake, kroate, 
serbe dhe angleze, është si vijon:   

  
Neni 3 

Ministria e Punëve të Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të 
kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 

____________ 
2. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-
телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА  
НА ДОГОВОРОТ ОД ПАРИЗ 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот од Париз, 
 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на                     

6 ноември 2017 година. 
  

Бр. 08-3854/1 Претседател 
6 ноември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ОД ПАРИЗ 

 
Член 1 

Се ратификува Договорот од Париз, усвоен во Париз на 12 декември 2015 година на 21-
от состанок на државите страни на Рамковната Конференција за климатски промени, пот-
пишан од Република Македонија на 22 април 2016 година. 

 
Член 2 

Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на англиски јазик и во превод на маке-
донски јазик, гласи: 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 77 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 78 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 79 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 80 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 81 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 82 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 83 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 84 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 85 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 86 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 87 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 88 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 89 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 90 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 91 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 92 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 93 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 94 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 95 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 96 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 97 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 98 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 99 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 100 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 101 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 102 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



 
10 ноември 2017                                                      Бр. 161 - Стр. 103 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

 



 
Стр. 104 - Бр. 161                                               10 ноември 2017 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 

Член 3 
Министерството за животна средина и просторно планирање се определува како 

надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од 
членoт 1 од овој закон. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 

_____________ 
 

L I GJ 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË PARISIT 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja e Parisit, e lidhur në Paris më 12 dhjetor 2015, në mbledhjen e 21-të 
të shteteve palë të Konferencës Kornizë për ndryshime klimatike, e nënshkruar nga Republika e 
Maqedonisë më 22 prill 2016.  

 
Neni 2 

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën 
maqedonase, është si vijon:   

  
Neni 3 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor caktohet si organ kompetent i 
administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë".  
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