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4059. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 26.8.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Мирјанка Томиќ, судија на Основен суд Кавадарци, со 

навршување на 64 години на 7.8.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето – 26.8.2014 година.  

 

Бр. 07-1531/14 Судски совет 

26 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

__________ 

4060. 

Судскиот совет на Република Македонија, поста-

пувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 26.8.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Драги Жаловски, судија на Основен суд Ресен, со навр-

шување на 64 години на 27.7.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето – 26.8.2014 година.  

 

Бр. 07-1532/14 Судски совет 

26 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

4061. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 26.8.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Маргарита Тошанова, судија на Основен суд Скопје 2 

Скопје, со навршување на 64 години на 4.8.2014 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето – 26.8.2014 година.  

 

Бр. 07-1533/14 Судски совет 

26 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4062. 

Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 

112-в од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на 

РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на седницата одр-

жана на ден 14.8.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И 

УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПО-

СЕБЕН СТРУЧЕН  ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО  

СОВЕТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и условите за обука и 

полагање на посебен стручен испит за инвестиционо 

советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014) 

член 7 став 8 се менува и гласи: 

„Во рок од 3 дена по нивниот избор, едукаторите се 

должни да подготват листа на испитни прашања и за-

дачи од соодветната област и да ги достават до Коми-

сијата“. 
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Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и условите за обука и полагање на по-

себен стручен испит за инвестиционо советување. 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 09-1115/3 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

4063. 

Врз основа на член 49 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ  

И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА АФРИКАНСКА  

ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ(
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за мерки за сузбивање и искорену-

вање на африканска чума кај свињите („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 91/12), во членот 2 

став (2) по точката 14) се додаваат три нови точки 15), 

16), и 17) кои гласат: 

„15) „сомнително одгледувалиште“ е секое одгле-

дувалиште во кое се чуваат една или повеќе свињи за 

кои постои сомнеж дека се заразени од вирусот на 

африканска чума кај свињите, или одгледувалиште во 

кое свињите биле во контакт со вектор; 

16) „епидемиолошка подединица“ или „подеди-

ница“ е објект, место или земјиште во непосредна 

близина, каде што групи на свињи кои припаѓаат на 

едно одгледувалиште се често во директен или 

индиректен контакт едни со други, но кои во исто 

време се чуваат одвоено од другите свињи на истото 

одгледувалиште, и 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на коми-

сијата од 23 мај 2003 година за одобрување на дијагностички 

прирачник за африканска чума кај свињите (2003/422/ЕЗ) со Celex 
број 32003D0422; 

17) „свињи во контакт“ се свињи кои, во текот на 

предходните 21 ден, биле во непосреден контакт со 

една или повеќе свињи за кои се сомнева дека се зара-

зени од вирусот на африканска чума кај свињите.“ 

 

Член 2 

Во членот 18 во ставот (1) точката на крајот на ре-

ченицата се брише и се додаваат зборовите „даден во 

Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.“. 

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) 

кои гласат: 

„(4) За дијагностичко испитување на африканска 

чума кај свињите Националната референтна лаборато-

рија користи лабораториски тестови дадени во дијаг-

ностичкиот прирачник за африканска чума кај свињите 

од Прилог 5 на овој правилник или може да користи 

други тестови, доколку чувствителноста и специфич-

носта на тие тестови е еквивалентна со тестовите да-

дени во дијагностичкиот прирачник за африканска 

чума кај свињите од Прилог 5 на овој правилник.  

(5) Чувствителноста и специфичноста на тестовите 

од став (4) на овој член се оценува преку периодични 

компаративни тестови организирани од страна на рефе-

рентната лабораторија за африканска чума кај свињите 

на ЕУ.“ 

Ставот (4) станува став (6). 

 

Член 3 

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 

 

„Член 18-а 

(1) Потврдата на присуство на африканска чума кај 

свињите се врши врз основа на: 

1) утврдување на клинички знаци и постмортални 

промени на африканска чума кај свињите; 

2) утврдување на вирусот, антиген или геном на 

вирусот во примероци од ткива, органи, крв или екск-

рети од свињи и 

3) реакција на специфични антитела на примероци 

од крв,  

(2) Потврдата на присуство на африканска чума кај 

свињите се врши во согласност со постапките и мето-

дите за земање на примероци и критериумите за оценка 

на резултатите од лабораториските тестови дадени во 

дијагностичкиот прирачник за африканска чума кај 

свињите од Прилог 5 на овој правилник.“ 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-5451/3 Директор на Агенција 

22 август 2014 година за храна и ветеринарство, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 


