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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1366.
Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3),
член 13 став (7) и член 16 став (5) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14,
149/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ВИДОТ ОВЦИ И КОЗИ (*)
Член 1
Во Правилникот за идентификација и регистрација на
животни од видот овци и кози (*), („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/14), во членот 6 став (5) по
зборовите „Ушните маркици“ се додаваат зборовите „од
член 8 став (1) точки 1) и 4) од овој правилник“.
Во ставот (6) по втората реченица се додава нова
трета реченица која гласи:
,,Машкиот и женскиот дел од двете ушни маркици
кои се аплицираат на левото и десното уво можат да бидат и со правоаголна форма со ширина помеѓу 30 и 45
mm, висина помеѓу 35 и 45 mm и дебелина од 1 до 2 mm“.
Во ставот (13) на крајот од реченицата точката се
брише и се додаваат зборовите ,,или и машкиот и женскиот дел од ушната маркица се со правоаголна форма.
Ушната маркица од член 8 став (1) точка 2) од овој
правилник е со портокалова боја“.
Во ставот (14) по бројот „(10)„ се додаваат зборовите „односно став (15)“.
Во ставот (15) се додава нова реченица која гласи:
„Ушните маркици се со портокалова боја“.
Член 2
Во членот 8 став (1) точка 2) по зборот „возраст“
запирката и зборовите „кои потекнуваат од одгледувалишта со помалку од 50 животни“ се бришат.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ВИДОТ СВИЊИ (*)
Член 1
Во Правилникот за идентификација и регистрација
на животни од видот свињи (*), („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 63/13), во членот 3 во ставот (2) зборовите „портокалова боја“ се заменуваат со
зборовите „зелена боја“.
Во ставот (4) на крајот од реченицата точката се
брише и се додаваат зборовите „или и машкиот и женскиот дел од ушната маркица се со правоаголна форма
со ширина помеѓу 30 и 45 mm, висина помеѓу 35 и 45
mm и дебелина од 1 до 2 mm“.
Во ставот (6) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите ,,или правоаголна форма со
ширина помеѓу 8-20 mm и должина помеѓу 30-50 mm.“.
Член 2
Во членот 5 по ставот (5) се додава нов став (6) кој
гласи:
„Ушните маркици за свињите од став (1) од овој
член, се аплицираат од овластени организации, согласно член 24 од Законот за идентификација и регистрација на животните, а ушните маркици за свињите од став
(2) од овој член, се аплицираат од одгледувачите пред
движењето на животните од одгледувалиштето на раѓање“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-1079/1
31 март 2020 година
Скопје

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-738/3
23 март 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
1367.
Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3),
член 13 став (7) и член 17 став (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14,
149/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
*

Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

1368.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/2018 и “Службен
весник на Република Северна Македонија” бр.96/2019)
и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки
малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2019 и 212/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
6.4.2020 година, донесе
Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.
*
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ
ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА
ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

48,00 (денари/литар)
50,00 (денари/литар)
45,00 (денари/литар)
33,50 (денари/литар)
17,970 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

11,572 (денари/литар)
13,357 (денари/литар)
16,008 (денари/литар)
15,429 (денари/литар)
13,339 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за
Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (ДЕ V) и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е
во износ од 1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
-Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
-Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за
акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

21,786 (денари/литар)
21,696 (денари/литар)
15,448 (денари/литар)
6,271 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
7.4.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 02-945/1
6 април 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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1369.
По извршеното срамнување со изворниот текст, по укажување од носителот, се утврди дека во лиценцата
за производство на електрична енергија на МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени
деривати Скопје издадена со Одлука за издавање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/20), е направена техничка
грешка поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Во Прилогот 1, точка 8 во ставот (1) катастарските парцели “КП бр. 2863/2, 2864/3, 2866/2, 3312/3, 3312/4,
3313/2, 3314/2, 3317/2, 3318/2, 3319/2, 3320/4 и 3706/4” се заменуваат со катастарските парцели “КП бр.
2863/2, 2864/3, 2866/2, 3312/3, 3312/4, 3313/2, 3314/2, 3315/2, 3316/2, 3317/2, 3318/2, 3319/2, 3320/3, 3320/4 и
3706/6”.
УП1 бр. 12-17/20
30 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

