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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1075.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  19 февруари 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 
ВО СОСТАВ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА БЕЗ-
БЕДНОСНА ПОДДРШКА  НА АВГАНИСТАН - ИСАФ 

1. За учество во мировна операција во Авганистан 
во состав на меѓународните сили за безбедносна поддр-
шка  на Авганистан – ИСАФ, се испраќаат припадници 
на Армијата на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Армијата), и тоа: 

-една механизирана пешадиска чета во состав од 
150 (сто и педесет) припадници и

-еден штабен подофицер.
2. Припадниците на Армијата од точката 1 на оваа 

одлука се испраќаат за период од шест месеци, сметано 
од  јули 2014 година до јануари 2015 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт на припад-
ниците на Армијата ги обезбедува НАТО (стратешки 
партнер/земја контрибутор), а финансиските трошоци 
за плати, надоместоци, придонеси и логистичка поддр-
шка ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата за учество во мировната операција ги вр-
ши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Mакедонија поднесува из-
вештај  пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1055/1 Претседател 
19 февруари  2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

1076.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 февруари 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА  НА  ЕВРОПСКАТА  УНИЈА

ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА

1. За учество  во мировната операција на Европска-
та унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР Алтеа се ис-
праќаат припадници на Армијата на Република Македо-
нија ( во натамошниот текст: Армијата), и тоа:

- еден медицински тим во состав од 10 (десет) при-
падници на Армијата и

- еден офицер - правен советник за работа во Коман-
дата на ЕУФОР.

2. Припадниците на Армијата од точката 1 алинеја 
1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месе-
ци сметано од мај 2014 (прва годишна ротација) и ноем-
ври 2014 година (втора годишна ротација), а офицерот 
од точката 1 алинеја 2 на оваа одлука се испраќа за пер-
иод од шест месеци сметано од јуни 2014  (прва годиш-
на ротација) и декември 2014 година (втора годишна ро-
тација).

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на при-
падниците на Армијата од точката 1 на оваа одлука ги 
обезбедува  Министерството за одбрана.

4. Подготовките, организацијата и учеството во ми-
ровната операција ќе ги изврши Министерството за од-
брана, односно Генералштабот на Армијата.

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1056/1 Претседател 
19 февруари  2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

1077.
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Врз основа на членот 16 став (2) од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
број 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 фе-
вруари 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА 
КОМИСИЈА  ЗА  ЕНЕРГЕТИКА  НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

1. За член на Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија се именува 

- Светлана Јаневска, досегашен член на Комисијата. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1067/1 Претседател 
19 февруари  2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

__________
1078.

Врз основа на членот 31 од Законот за слободен при-
стап до информации од јавен карактер („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 13/2006, 86/2008 и 
6/10), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 февруари 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИ-
СТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

I. За член на Комисијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информации од јавен карактер се 
именува

Валентина Фидановска, дипломиран новинар од 
Скопје.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1068/1 Претседател 
19 февруари  2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

1079.

Врз основа на членот 185 став (1) од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија" број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/10, 135/11, 
13/13 и 188/13), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на  19 февруари 2014 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД

ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија дава сог-
ласност на Статутарната одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1069/1 Претседател 
19 февруари  2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

__________
1080.

Врз основа на членот 14 точка а) од Законот за еле-
ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008, 83/10, 13/12, 59/12, 123/12 и 23/13),Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

1. Собранието на Република Македонија дава сог-
ласност на Статутарната одлука за изменување на Ста-
тутот на Агенцијата за електронски комуникации.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1070/1 Претседател 
19 февруари  2014 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ
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1081.
Врз основа на член 31 став (4) од Законот за про-

сторно и урбанистичко планирање (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) министерот 
за транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13 и 167/13) во 
членот 6 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

,,(5) Граница на плански опфат на општиот акт од 
член 78 став (5) од законот е граница на село.“

Член 2
Во членот 9  по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи:
“(3) Освен стандардите и нормативите од ставовите 

(1) и (2) на овој член, измена и дополнување на генера-
лен урбанистички план се врши најмалку за два блока, 
при што збирните нумерички показатели на ниво на ге-
нералниот урбанистички план не треба да бидат надми-
нати.“

Член 3
Во членот 16 став (3) по алинејата 2 се додава нова 

алинеја 3 која гласи: 
“- магистрална улица низ населено 

место – село -9,50 м;“.

Член 4
По членот 41 се додава нов член 41-а кој гласи:

“Член 41-а
 “При донесување на урбанистички планови со кои 

предмет на планирање е една градежна парцела или со 
кои се врши изменување и дополнување во рамки на ед-
на градежна парцела, утврдената површината за граде-
ње не треба да се зголемува кон регулационата линија 
“.

Член 5
Во членот 63 ставот (4) се менува и гласи:
“Магистралните улици се делат на три поткатего-

рии и тоа:

-транзитни магистрални улици или брзи магистра-
ли,

-градски магистрални улици или градски магистра-
ли и

- магистрална улица низ населено место – село.“
Член 6

Во членот 65 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 
гласи:

 „ (3) Магистрална улица низ населено место - село 
е магистрална сообраќајница која ги поврзува поедини-
те делови на населените места и ги поврзува со мрежа-
та на државните патишта. Магистрална улица низ насе-
лено место - село  се планира да овозможи движење на 
возилата со брзина од 60-80   км/час. Крстосувањето на 
оваа улица е можно со примарната и со секундарната 
сообраќајна мрежа. На магистралната улица низ населе-
но место - село не може да се врши паркирање и при-
стап до градбите, но може да се планира јавен сообра-
ќај и сообраќај со велосипеди и пешаци.“

Ставовите  (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11), 
стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и 
(12).

По ставот  (12) кој станува став (13) се додава нов 
став (14) кој гласи:

“(14) Изградена сообраќајна секундарна инфрастру-
ктура при донесување на урбанистички планови со кои 
предмет на планирање  е една градежна парцела или со 
кои се врши изменување и дополнување во рамки на ед-
на градежна парцела, се смета секоја секундарна мрежа 
на улици и некатергоризираните сообраќајни површи-
ни, кои овозможуваат директен пристап до градежната 
парцела, со или без  коловозна конструкција.“

Член 7
Во членот 68  став (3)  алинејата 1 се менува и гла-

си:
“- транзитна и градска магистрална 
улица 3,50-3,75 м;“.  

                             
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- магистрална улица низ населено 
место - село 3,25-3,50 м;“.

                
Ставот (6) се менува и гласи: 
„Најмалата широчина на тротоарите од примарната 

мрежа, освен за магистрална улица низ населено место 
– село треба да изнесува 2,00м, додека најмалата широ-
чина на тротоарите за магистрална улица низ населено 
место – село и за улиците од секундарната мрежа треба 
да изнесува 1,50 м.“

Член 8
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  Во членот 69 по ставот (2), се додава нов став (3) 
кој гласи:

„(3) Попречниот профил на магистрална улица низ 
населено место - село  се состои од најмалку еден коло-
воз со две сообраќајни ленти и два тротоари, со вкупна 
широчина од најмалку 9,50м.“

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), 
(5), (6) и (7).

Член 9
Во членот 71  став (2) алинејата 4 се менува и гла-

си:
“-магистрални улици низ населено место – село, со-

бирни и сервисни улици         
60км/час  Р=120м;“.

Алинејата 5 се менува и гласи: 
“-магистрални улица низ населено место – село и со-

бирни улици    
 70км/час  Р=180м;“.

Алинејата 6 се менува и гласи: 
“-собирни, магистрални улици низ населено место – 

село и градски магистрални улици           
80км/час  Р=250м;“.

 

Член 10
Во членот 75 став (3) по алинејата 2 се додава нова 

алинеја 3 која гласи:
“-магистрална улица низ населено место – село 

                     100 м;“.

Член 11
По членот 84 се додава нов член 84-а кој гласи:

“Член 84-а
(1) При утврдување на условите за планирање во оп-

штите акти од член 78 став (5) од законот, соодветно се 
применуваат стандардите и нормативите од овој пра-
вилник.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, површина-
та за градење може да се протега во рамки на една или 
повеќе катастарски парцели, при што минималното рас-
тојание  од површината за градење до границата на  
парцела кон постоечка сообраќајница не треба да е по-
мало од  3 м.”

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“.

Број 01-3938 Министер
20 февруари  2014 година за  транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
__________

1082.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) министерот за тран-
спорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА, РАЗ-
МЕР И НАЧИН НА ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА

НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

Член 1
Во Правилникот за поблиската содржина, размер и 

начин на графичка обработка на урбанистичките плано-
ви (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.78/06) во членот 3 по ставот 1) се додава нов став 2) 
кој гласи:

“2) Документационата основа на урбанистичкиот 
план за четврт покрај податоците од став 1) на овој 
член содржи и :

- збир на сите податоци и информации добиени сог-
ласно членот 29 од Законот,  превземени од документа-
ционата основа од Генералниот урбанистички план и 
други податоци за подрачјето во границите на чет-
вртта,

- сите постоечки параметри за подрачјето во грани-
ците на четвртта, превземени од документационата ос-
нова на донесениот Генерален урбанистички план и  

- плански решенија превземени од Генералниот ур-
банистички план за подрачјето опфатено со четвртта“.

Член 2
По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

“Член 6-а
1) Урбанистичкиот план за четврт ги содржи след-

ните плански одредби: граница на планскиот опфат ко-
ја што претставува граница на четврт утврдена со Гене-
ралниот урбанистички план, граница на блок која што 
преставува граница на плански опфат за детално плани-
рање, граници на зони според намената на земјиштето 
и дефиниција на наменската употреба на тие пов-
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ршини, општи и посебни услови за детално планирање 
на просторот во границите на опфатите на блоковите, 
регулациски линии на улиците од примарната сообраќа-
јна мрежа кои што се превземаат од Генералниот урба-
нистички план, регулациски линии на улиците од се-
кундарната сообраќајна мрежа кои ги формираат блоко-
вите (за град Скопје сервисните улици), елементи за об-
ликување на примарната сообраќајна мрежа превземе-
ни од Генералниот урбанистички план и елементи за об-
ликување на улиците кои ги формираат блоковите со 
нивелманско реше-ние, плански решенија на градбите 
на сите инфраструктури превземени од Генералниот ур-
банистички план, плански решенија на водовите и град-
бите на сите инфраструктури во коридорот на улиците 
кои ги формираат блоковите: водоснабдителни, канали-
заци-ски, електроснабдителни, топловодни, гасоводни, 
телекомуникациски, мерки за заштита и спасување и 
друго.

2) Урбанистичкиот план за четврт во чијшто план-
ски опфат постојат споменици, споменички целини, 
културни предели и други заштитени добра со статус 
на културно наследство, треба да содржи параметри за 
заштита на недвижното културно наследство, коишто 
се превземаат од генералниот урбанистички план.

3) Графичкиот дел од урбанистичкиот план за чет-
врт се изработува во размер 1:5000 или 1:2500, во завис-
ност од големината на планскиот опфат.“

Член 3
Во членот 8 во ставот 1) по зборовите “со густа из-

граденост на градбите“ се додаваат зборовите “чиј оп-
фат зафаќа подрачје на една единица на локална само-
управа,“

По ставот 1) се додава нов став 2) кој гласи:
“2) Урбанистичкиот план за село со густа изграде-

ност на градбите, чиј опфат зафаќа подрачје на две или 
повеќе единици на локална самоуправа, ги содржи след-
ните плански одредби: граници на планскиот опфат на 
селото со назначени основни влезни и излезни патни 
правци, граници на единицата на локална самоуправа 
која го донесува планот со регулациони линии, градеж-
ни парцели со граници на градежните парцели, површи-
ни за градење определени со градежни линии, макси-
мална височина на градбата изразена во метри, намена 
на земјиштето и градбите, општи и посебни услови за 
изградба и користење на земјиштето за јавна употреба, 
планско решение на примарната и секундарната сообра-
ќајна мрежа со елементи за обликување на сообраќајот, 
плански решенија на водовите и објектите на примарна-
та и секундарната мрежа на комуналната инфраструк-
тура, мерки за заштита и спасување и друго, само за де-

лот на селото кое припаѓа на единицата на локална са-
моуправа за која се донесува планот.“

Во ставот 2) кој станува став 3) по зборовите “кое 
има дисперзна просторна диспозиција“ се додаваат збо-
ровите “чиј опфат зафаќа подрачје на една  единица на 
локална самоуправа“.

По  ставот 3) се додава нов став 4) кој гласи:
“4) Урбанистичкиот план за село кое има дисперзна 

просторна диспозиција, чиј опфат зафаќа подрачје на 
две или повеќе единици на локална самоуправа, ги сод-
ржи следните плански одредби: граници на планскиот 
опфат на селото со назначени основни влезни и излез-
ни патни правци, граници на единицата на локална са-
моуправа која го донесува планот со граници на зони 
според намената на земјиштето и дефиниција на намен-
ската употреба на тие површини, просторна организа-
ција и услови за градење во селски стопански двор, оп-
шти и посебни услови за градење и режим на користе-
ње на земјиштето и градбите, регулациони линии на 
примарната сообраќајна мрежа, планско решение на 
примарната сообраќајна мрежа со елементи за облику-
вање на сообраќајот, плански решенија на водовите и 
објектите на комуналната инфраструктура, мерки за 
заштита и спасување и друго, само за делот на селото 
кое припаѓа на единицата на локална самоуправа за ко-
ја се донесува планот.“

Во ставот 3) кој станува став 5)  зборовите “од став 
1) или став 2) од овој член,“ се заменуваат со зборовите 
“ од став 1) или став 3) од овој член односно од став 2) 
или став 4) од овој член,“

Ставот 4) станува став 6).
Во ставот 5) кој станува став 7)  зборовите “од став 

1“ се заменуваат со зборовите “од ставови 1) и  2)“, а   
зборовите “од став 2“ се заменуваат со зборовите “од 
ставови 3) и  4)“.

Член 4
Во членот 17 став 1) по зборовите: „Во Генерални-

от урбанистички план“, се додаваат зборовите: „урба-
нистичкиот план за четврт,“.

Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.

Бр. 01-3936 Министер,
20 февруари 2014 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

1084.
Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3), 

член 13 став (7) и член 16 став (5) од Законот за иденти-
фикација и регистрација на животните („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 95/12) директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА 

ЖИВОТНИ ОД ВИДОВИТЕ ОВЦИ И КОЗИ (*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат:
1) содржината и начинот на водење на Електронска-

та база, податоците кои одгледувачот треба да ги дос-
тави до Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-
мошниот текст: Агенцијата), како и начинот за известу-
вање до Електронската база на податоци;

2) изгледот и податоците кои ги содржат средствата 
за идентификација на овци и кози како и другите бара-
ња кои средствата за идентификација треба да ги испол-
нат;

3) формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистарот на одгледувалишта на овци и кози, начинот, 
содржината и зачестеноста на вршење на пописот и на-
чинот на пријавување до Агенцијата и

4) начинот на идентификација и регистрација на жи-
вотните од видовите овци и кози.

Член 2
Овој правилник се применува без да е во спротив-

ност со мерките за контрола и сузбивање на заразни бо-
лести и без оглед на Правилникот за начинот и поста-
пките за увоз и транзит и начинот и постапките за врше-
ње на проверки и преглед на пратки домашни милени-
ци од видовите птици кои не се наменети за трговија 
или за пренос на други лица и се придружени од соп-
ственикот или одговорно лице како и формата и сод-
ржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или 
друг документ што ги придружува*1 и Законот за земјо-
делство и рурален развој*2.

Член 3
(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно 

здравство и Законот за идентификација и регистрација 
на животните се применуваат и во овој правилник до-
колку со овој правилник не се поинаку дефинирани.

 Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на 
Советот (EC) со бр. 21/2004 од 17 Декември 2003 година за 
воспоставување на систем за идентификација и регистрација на 
овци и кози и надополнување на Регулатива (EC) бр. 1782/2003 и 
Директива 92/102/EEC и 64/432/EEC, CELEX бр. 32004R0021 и 
Одлука на Комисија 2006/968/EC од 15 Декември 2006 година 
применувајќи ја Регулативата на Советот (EC) со бр. 21/2004 во 
однос на начинот и постапката за електронската идентификација 
на овци и кози со CELEX бр. 32006D0968)

(2) Одредени поими употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1) „Код на држава“ е троцифрен нумерички код кој 
го претставува името на државата согласно МКС ISO 
стандардот 3166;

2) „Национален идентификациски код“ е12-цифрен 
нумерички код за индивидуална идентификација на жи-
вотно на ниво на држава;

3) „Код на транспондерот“’ е 64-битен електронски 
код програмиран во транспондерот и содржи interalia 
код на држава и национален идентификациски код и се 
употребува за електронска идентификација на живот-
ните;

4) „Идентификатор“ е пасивен (само за читање) 
транспондер со аплицирана HDX или FDX-B техноло-
гија дефинирана во МКСISO стандардите 11784 и 
11785 и инкорпорирана во различни средства за иденти-
фикација како што е пропишано во член 5 од овој пра-
вилник и

5) „Читач“ е синхронизиран или несинхронизиран 
примопредавател кој најмалку може да го:

- чита идентификаторот и
- покажува кодот на државата и националниот иден-

тификациски код.

Член 4
(1) Електронската база на податоци покрај подато-

ците од Прилог 1 од Правилникот за начинот на регис-
трација, формата и содржината на образецот на барање-
то за регистрирање на одгледувалишта, формата и сод-
ржината на картата за идентификација на одгледува-
лиштето, начинот на пријавување и евидентирање на 
промените на одгледувалиштето и одгледувачот како и 
видовите на други животни треба да ги содржи и след-
ните податоци:

1) податоци за животното:
- индивидуалните ознаки на животните;
- вид на животното;
- старост на животното;
- раса или генотипот на животното доколку е поз-

нат и
- пол на животното;
2) податоци за движењето на животните од Серти-

фикатот за здравствена состојба:
- бројот на Сертификатот за здравствена состојба;
- вид на движење;
- податоци за одгледувалиштето на заминување и 

пристигнување;
- датум на движење на животните;
- датум на известување за движењето;
- вкупниот број на движените животни обележани 

со број на одгледувалиште;
- ознаките на средствата за идентификација на дви-

жените животни обележани со индивидуален број на 
ушните маркици и

- податоци за превозникот;
3) податоци од извршениот попис на одгледувалиш-

тето од член 7 став (6) од овој правилник и
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4) дополнителни податоци во однос на здравствена-
та состојба на животните, датум на колење во кланица, 
ограничување на движењето и други релевантни пода-
тоци во однос на одгледувалиштето и животните.

(2) Вносот на податоци во Електронската база на по-
датоци го врши ветеринарното друштво од член 24 
став (1) од Законот за идентификација и регистрација 
на животните, односно самиот одгледувач доколку за 
тоа е овластен, согласно член 25 од Законот за иденти-
фикација и регистрација на животните.

(3) Во случај кога вносот на податоци го врши вете-
ринарното друштво, одгледувачот ги доставува подато-
ците на следниот начин: 

1) од став (1), точка 2) од овој член, со копија од 
Сертификатот за здравствена состојба на животните и

2) од став (1), точки 1) и 3) од овој член со копија 
од регистарот на одгледувалиште пропишан во член 7, 
став (2) од овој правилник.

(4) По исклучок од став (3) точка 1) од овој член, 
движењата преку добиточен пазар може да се пријаву-
ват и со копија од регистарот на одгледувалиште од 
член 4, став (4) од Правилникот за идентификација и ре-
гистрација на животни од видот свињи.

(5) Ветеринарното друштво води евиденција за под-
несените документите од став (3) и став (4) од овој 
член, копиите треба да ги чува најмалку три години и 
истите ги става на увид на барање на Агенцијата.

(6) Одгледувачот е должен да ги чува обрасците од 
ставот (3) во регистарот на одгледувалиштето најмалку 
три години од денот на настанот.

(7) Во случај кога одгледувачот сам ги внесува пода-
тоците од ставовите (3) и (4) важат одредбите од став 
(6) од овој член.

Член 5
(1) Средствата за електронска идентификација – 

транспондерите, како прво средство за идентификација 
на животни се состои од една ушна маркица која се ап-
лицира на лево уво и едно електронско средство за 
идентификација која може да биде во форма на ушна 
маркица или во облик на болус.

(2) Електронскиот дел на средствата за идентифика-
ција од став (1) од овој член треба да:

- ги исполнуваат условите согласно MKC ISO стан-
дардите 11784 и 11785 при постапките за испитување 
специфицирани во точка 7 од 24631-1 MKC ISO стан-
дардот и

- постигнат минимум перформанси на читање на 
растојание како што е наведено во процедурите од точ-
ка 7 на стандардот MKC ISO 24631-3.

(3) Средствата за електронска идентификација тре-
ба да се согласни со следните технички карактеристики 
и тоа да:

- бидат само за читање (read-only) пасивни тран-
спондери со применета HDX или FDX-B технологија и 
да се во согласност со МКС ISO стандардите 11784 и 
11785;

- бидат читливи со уреди за читање кои се во соглас-
ност со стандардот МКС ISO 11785 и способниза чита-
ње на HDX и FDX-B транспондери;

- растојанието на читање да биде:
(а) најмалку 12 см за ушните маркици кога се чита 

со пренослив читач;
(б) најмалку 20 см за болус и ињективен транспон-

дер кога се чита со преносен читач и
(в) најмалку 50 см за сите видови на идентификато-

ри кога се чита со неподвижен читач.
(4) Транспондерите во однос на условите за читање 

на растојание треба да:
- се со применета HDX технологија и минимумот на 

активирање на силата на магнетното поле да им е пома-
ла или еднаква на 1.2 A/m, измерена во согласност со 
стандардот MKC ISO 24631-3, “МИНИМАЛНО АКТИ-
ВИРАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ 
ВО HDX МОДУЛОТ'' и треба да развива амплитудна 
модулација еднаква на 10 mV, измерена во согласност 
со стандардот MKC ISO 24631-3, "АМПЛИТУДНА 
МОДУЛАЦИЈА НА HDX МОДУЛОТ", при сила на 
магнетното поле помало или еднакво на 1.2 А/m;

- се со применета FDX-B технологија и минимумот 
на активирање на силата на магнетното поле да им е по-
мала или еднаква на 1.2 A/m, измерена во согласност 
со стандардот MKC ISO 24631-3, “МИНИМАЛНО АК-
ТИВИРАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА МАГНЕТНОТО ПО-
ЛЕ ВО FDX-B МОДУЛОТ'' и треба да развива ампли-
тудна модулација еднаква на 10 mV, измерена во сог-
ласност со стандардот MKC ISO 24631-3, "АМПЛИ-
ТУДНА МОДУЛАЦИЈА НА FDX-B МОДУЛОТ", при 
сила на магнетното поле помало или еднакво на 1.2 
А/m и

- имаат структура на кодот која е во согласност со 
MKC ISO стандардот 11784 и описот даден во Прилог 
1 кој е составен дел на овој правилник.

(5) Читачите на електронската идентификација тре-
ба да обезбедат квалитетно (уредно) читање на кодот 
на средството за идентификација и треба да се тестира-
ни на начин пропишан во MKC EN ISO17025 стандар-
дот.

(6) Агенцијата може да побара дополнителни крите-
риуми на работа за да се обезбеди функционалност на 
транспондерите и читачите во посебни географски и 
климатски услови како и да се обезбедат дополнителни 
тестирања на транспондерите и читачите во врска со 
стабилноста и издржливоста.

Член 6
(1) Ушните маркици како второ средство за иденти-

фикација на овци и кози треба да ги исполнуваат оп-
штите одредби пропишани во член 3, став (1) од Пра-
вилникот за идентификација и регистрација на живот-
ни од видот свињи и на нив треба да е безбојно испеча-
тена годината на производство.

(2) Средствата за идентификација треба да се апли-
цираат внимателно и без предизвикување на страв или 
поголема возбуда кај животните.



 Стр. 184 - Бр. 37                                                                                 20 февруари 2014

(3) По апликацијата на тетоважите, цифрите треба 
да бидат јасно читливи.

(4) Мастилото за тетовирање треба да е нештетно 
по здравјето на животните, да не предизвикува  воспа-
лителни и алергиски реакции при апликацијата.

(5) Ушните маркици се со жолта боја и се составени 
од машки и женски дел.

(6) Женскиот дел од ушната маркица од член 8 став 
(1) точка 1) која се аплицира во десното уво е во правоа-
голна форма со ширина помеѓу 30 и 45 mm, висина по-
меѓу 35 и 45 mmи дебелина од 1 до 2 mm. Машкиот дел 
од двете ушни маркици и женскиот дел од ушната мар-
кица која се аплицира на лево уво, од член 8 став (1) 
точка 1) се во округла форма со дијаметар од 25 до 30 
mm и дебелина од 1 до 2 mm.

(7) Женскиот дел од ушната маркица од член 8 став 
(1) точка 1) на овој правилник која се аплицира на дес-
но уво ги содржи следните податоци:

- код на Агенцијата за храна и ветеринарство 
(„АХВ“);

- алфанумерички код вклучувајќи го и контролниот 
број и

- баркод.
(8) Првите знаци од алфанумеричкиот код ја означу-

ваат земјата на одгледувалиштето на кое животното за 
првпат е идентификувано со користење на код на земја-
та од две до три букви. За животни родени во Републи-
ка Македонија се користи кодот МК.

(9) Нумеричките знаци по кодот на земјата се 
состојат од девет цифри за животни идентификувани 
во Република Македонија (родени во Република Маке-
донија или кои потекнуваат од земја која не го примену-
ва системот за идентификација на ЕУ), или до 12 циф-
ри за животни кои доаѓаат од земји на ЕУ. Индивидуал-
ниот нумерички код на животното се состои од иденти-
фикациски осумцифрен растечки број, проследен со 
контролна цифра која се добива како резултат на фор-
мулата:
(10 - ((dig1*3) + (dig2*1) + (dig3*3) + (dig4*1) + (dig5*3) + 
(dig6*1) + (dig7*3) + (dig8*1) ) mod 10) mod 10.

(10) Записите на ушните маркици ги имаат следни-
те димензии:

- логото „АХВ“ (најмалку 3 мм висина),
- „МК“ (најмалку 4 мм висина) и
- нумеричките кодови со висина од најмалку 4 mm.
(11) Баркодот од ушната маркица се состои од 16 

цифри и се формира со 15 цифрен ISO број на иденти-
фикацискиот код на животното проследен со идентифи-
кациски код на ушната маркица “1”. Содржината на 
баркодот е дадена на образец од Прилог2 кој е составен 
дел на овој правилник.

(12) Машкиот дел од ушните маркици како и жен-
скиот дел од ушната маркица која се аплицира на лево 
уво од член 8 став (1) точка 1) од овој правилник, има-
ат иста содржина како ушната маркица од десното уво, 
освен баркодот, кој не е содржан во овој дел од ушната 
маркица.

(13) Машкиот дел на ушната маркица за животни 
од член 8, став (1) точка 2) од овој правилник е во ок-
ругла форма, а женскиот дел е во правоаголна форма.

(14) Ушните маркици од член 8 став (1) точка 2) од 
овој правилник имаат иста содржина и димензии како 
и ушната маркица пропишана во ставовите од (5) до 
(10) од овој член од правилникот, освен баркодот, кој 
не е содржан во оваа ушна маркица.

(15) Машкиот и женскиот дел на ушната маркица за 
животни од член 8 став (1) точка 3) од овој правилник 
се во форма на круг со дијаметар од 20 до 30mm и дебе-
лина 1 до 2 mm или правоаголна форма со ширина по-
меѓу 8 и 20 mm и висина помеѓу 30 и 50 mm. Ушните 
маркици го содржат нумеричкиот код на одгледувалиш-
тето со девет цифри.

(16) Вкупната тежина на двата дела од ушната мар-
кица не треба да надминува 10 g.

(17) Изгледот на ушните маркици е даден во При-
лог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7
(1) Регистарот на одгледувалиште се води рачно од 

страна на одгледувачот, на образец во А4 формат.
(2) Формата и содржината на регистарот од став (1) 

од овој член е даден во Прилог 4 кој е составен дел на 
овој правилник.

(3) По исклучок од став (1) добиточните пазари во-
дат посебен регистар на одгледувалиште чија форма и 
содржината се дадени во Прилог 3 од Правилникот за 
идентификација и регистрација на животни од видот 
свињи.

(4) Секоја промена во врска со одгледувалиштето, 
одгледувачот, животните и нивните движења, одгледу-
вачот треба да ги внесе во регистарот веднаш по наста-
ната промена.

(5) По исклучок од став (1) од овој член, регистарот 
на одгледувалиште може да се води електронски во 
формат кој е претходно одобрен од страна на Агенци-
јата.

(6) Согласно член 13 став (2) од Законот за иденти-
фикација и регистрација на животните, одгледувачите 
на животни од видот овци и кози треба да извршат по-
пис на животните на неговото одгледувалиште еднаш 
во годината.

(7) Податоците кои треба да се внесат во регистарот 
на одгледувалиште при пописот на животните се:

- индивидуалните ознаки на животните;
- вид на животното;
- старост на животното;
- раса или генотипот на животното доколку е поз-

нат;
- пол на животното и 
- вкупниот број на овци и кози кој треба да е поде-

лен на:
- вкупен број на животни со две ушни маркици - 

машки и женски;
- вкупен број на животнидо 12 месеци;
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- вкупен број наж ивотни со заменети ушни мар-
кици;

- вкупен број на животнидо 12 месеци без ушни мар-
кици и

- вкупен број на обележани животни наменети за 
кланица.

(8) Пописот на одгледувалиште можат да го из-
вршат и надлежните ветеринарни друштва при извршу-
вање на активностите од Годишната наредба, доколку 
пописот не е извршен од страна на одгледувачите.

(9) Регистарот на одгледувалиште се состои од две 
копии од кои една е за овластеното ветеринарното 
друштво и една за одгледувачот.

(10) При движење на животните во/од одгледува-
лиштето како дополнување на регистарот на одгледува-
лиштето служи копија од документот за движење за ов-
ци и кози односно Сертификатот за здравствена состој-
ба на животните.

(11) Доколку одгледувачот е овластен сам да внесу-
ва податоци во Електронската база на податоци, двете 
копии од регистарот остануваат кај одгледувачот.

(12) Веродостојноста на податоците од став (7) на 
овој член ги потврдува одгледувачот со ставање на пот-
пис на образецот.

Член 8
(1) Средствата за идентификација на животните од 

видовите овци и кози се ушни маркици и тоа:
1) две ушни маркици со индивидуален број - за жи-

вотни наменети за одгледување, кои се аплицираат 
пред шестмесечна возраст, односно деветмесечна воз-
раст доколку животните се чуваат на екстензивен на-
чин и во секој случај пред животните го напуштаат од-
гледувалиштето. Се аплицираат на секое уво од живот-
ното;

2) една ушна маркица со индивидуален број - за жи-
вотни наменети за колење пред 12 месечна возраст, кои 
потекнуваат од одгледувалишта со помалку од 50 жи-
вотни. Ушната маркица се аплицира на левото уво на 
животното;

3) една ушна маркица со бројот на одгледувалиште-
то - за животни наменети за колење пред 12 месечна 
возраст, кои потекнуваат од одгледувалишта со повеќе 
од 50 животни. Ушната маркица се аплицира на левото 
уво од животното и

4) за животни без уши односно со уши помали од 5 
см, тетоважа или маркица на скочниот зглоб со индиви-
дуален број.

(2) Ушните маркици за животни од став (1) точка 1) 
и 2) од овој член, се аплицираат од овластени организа-
ции, согласно член 24 од Законот за идентификација и 
регистрација на животните.

(3) Со исклучок на став (2) од овој член, одгледува-
чите кои се овластени од Агенцијата согласно член 25 
од Законот за идентификација и регистрација на живот-
ните можат сами да аплицираат ушни маркици од став 
(1) точка 1) и 2) од овој член, во нивните одгледува-
лишта.

(4) Ушната маркица за животни од став (1) точка 3) 
од овој член се аплицира од одгледувачот пред движе-
њето на животните од одгледувалиштето на раѓање.

(5) Кога ушната маркица за животни од став (1) точ-
ка 1) од овој правилник е нечитлива, оштетена или изгу-
бена, одгледувачот поднесува барање до овластената 
организација за замена на ушната маркица.

(6) Одгледувачот треба да ја евидентира заменетата 
ушната маркица во регистарот на одгледувалиште и 
преку овластената организација или доколку е овлас-
тен согласно член 25 од Законот за идентификација и 
регистрација на животните во електронска база на пода-
тоци.

(7) Во случај кога оригиналната идентификација на 
животното не може да се утврди, при повторното обеле-
жување, во регистарот на одгледувалиште и во елек-
тронската база на податоци треба да се заведат следни-
те податоци:

1) РБО каде се врши повторно обележување и
2) изјава од одгледувачот дека животното било роде-

но на одгледувалиштето или дека потекнува од друго 
одгледувалиште, вклучувајќи го и идентификацискиот 
код на одгледувалиштето.

Член 9
(1) Потребата за идентификација на животни, сред-

ства за идентификација и документи, се пријавува со 
Образец за пријавување на промени и нарачување на 
средства за идентификација и документи од системот 
за идентификација и регистрација кој е даден во При-
лог 5 од Правилникот за идентификација и регистраци-
ја на животни од видот свињи.

(2) Веродостојноста на податоците од став (1) на 
овој член ги потврдува одгледувачот со ставање на пот-
пис на образецот.

(3) Одгледувачот треба да води евиденција за задол-
жени ушни маркици, бројот на аплицирани ушни мар-
кици на животните и оштетени, изгубени и тековната 
состојба на залихата на ушните маркици.

Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за идентификација и 
регистрација на животните од видот овци и кози 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
58/08).

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 02-1360/1                     Директор на Агенција
18 февруари 2014 година    за храна и ветеринарство,

  Скопје                              Дејан Рунтевски, с.р.
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