Број 158

14 декември 2012, петок

www.slvesnik.com.mk

година LXIX
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
Стр.
3791.
3792.

3793.

3794.
3795.

Одлука за помилување на осудени
лица ......................................................
Одлука за отстапување на нафтени
деривати од задолжителните резерви
на нафта и нафтени деривати на ЈП за
железничка инфраструктура „Македонски железници“ Скопје................
Решение за разрешување од должноста портпарол на Владата на Република Македонија ...........................
Список на поставени постојани
судски преведувачи.............................
Правилник за формата, содржината и начинот на издавање, одземање
и користење на службената легитимација на вработените во Управата
за финансиско разузнавање ................

Стр.
3796.

2

2
3797.
2
3798.
3
3799.

10

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување
на износот на средствата за исплата
на плати, составување на пресметките и доставување на пресметкитe до Министерството за финансии - Управа за јавни приходи...........
Правилник за начинот и постапкaтa за идентификација и регистрација на копитари(*) ..............................
Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за месец декември од 2012 година ......................
Објава за стапката на трошоците
на живот и платите за месец
ноември 2012 година ..........................
Огласен дел.......................................

13

13

40

40
1-56

Стр. 2 - Бр. 158

14 декември 2012

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3791.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија, донесе

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3792.
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008,
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 6.12.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“
СКОПЈЕ

I
Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. БОЈАН ЉУБИША МЛАДЕНОВИЌ од с.Беловиште, Тетово.
2. ДРАГИ БОГАТИН ИВАНОВСКИ од с.Моштица,
Македонска Каменица.
3. ИВАН ВЛАДИМИР ПЛОТНИКОВ од Скопје.
4. ЗЛАТКО ДИМЧО АЛЕКСОВСКИ, од Гевгелија.

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
50.000 литри Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски Железници“ Скопје.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на ЈП за железничка инфраструктура „Македонски Железници“ Скопје за греење на станичните згради.

II
Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 3 години на осудените лица:
1. ЉУПЧЕ БРАНКО ЈАНЕВСКИ од Тетово, во траење од 6 месеци.
2. БЛАШКО ЗОРАН ДОЈЧИНОВСКИ од Тетово,
во траење од 6 месеци.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и
манипулативни трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати паѓаат на товар на ЈП за железничка
инфраструктура „Македонски Железници“ Скопје.

III
Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. АБДИРАХИМ АШИМ МЕМЕТИ од с.Студеничани, Скопје, во траење од 6 месеци.
2. МУСТАФА НАЗИМ ШЕРИФАЛИ од Куманово,
во траење од 6 месеци.
3. ДЕЈАН СЛОБОДАН БОГОЕВ од Скопје, во траење од 6 месеци.
4. ДАНИЕЛ ДРАГАН СПИРКОСКИ од Прилеп, во
траење од 7 месеци.
5. ТОМИЦА МИЛОРАД ТРАЈКОВСКИ од Куманово, во траење од 6 месеци.
6. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДАР СТАНКОВСКИ од
Скопје, во траење од 10 месеци.
7. ГОРАН СТАНКО ВЕЛИЧКОВИЌ од Скопје, во
траење од 6 месеци.
8. МАРТИН ЈОВАН КРСТЕВСКИ од Скопје, во
траење од 6 месеци.
9. МОМЧИЛО ДОБРИВОЈЕ ДОБРИВОЕВИЌ од
с.Негорци,Гевгелија, во траење од 6 месеци.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Бр. 41-8752/1
6 декември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3793.
Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 декември 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОРТПАРОЛ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

IV
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

1. Мартин Мартиноски се разрешува од должноста
портпарол на Владата на Република Македонија, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2071/1
13 декември 2012 година
Скопје

Бр.23-9379/1
6 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

14 декември 2012

Бр. 158 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
3794.
СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(ОГЛАС ОД 17.9.2012 ГОДИНА)

Стр. 4 - Бр. 158

14 декември 2012

14 декември 2012

Бр. 158 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 158

14 декември 2012

14 декември 2012

Бр. 158 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 158

14 декември 2012

14 декември 2012

Бр. 158 - Стр. 9

Министер,
Блерим Беџети, с.р.

Стр. 10 - Бр. 158

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3795.
Врз основа на член 4-а став 2 од Законот за спречување на перење на пари и други приноси од казниво
дело и финансирање на тероризам („Службен весник
на Република Македонија” број 4/08, 57/10, 35/11 и
44/12), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО
УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање, одземање и користење на
службената легитимација (во натамошниот текст: легитимација) на вработените во Управата за финансиско
разузнавање (во натамошниот текст: Управата).
Член 2
Легитимацијата на вработените во Управата е со
правоаголна форма со димензии 75 х 105 мм, со корици изработени од природна кожа, во црна боја, а во
внатрешниот дел има пластифицирана влошка.
На предната страна на корицата во горниот дел е
вдлабнат грбот на Република Македонија, со висина
26мм, а под него со златно - жолта боја, се напишани
зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ“, „Управа за финансиско
разузнавање”. Во долниот дел на предната страна на
корицата со златнo - жолта боја стои натпис „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.
На задната страна на корицата во долниот средишен дел со златно - жолто боја е вдлабнат амблемот на
Управата.
На втората внатрешна страна од корицата во средишниот горен дел се наоѓа метална значка во форма
на штит со амблемот на Управата со димензии од 60 х
50 мм.
Пластифицираната влошка е бела и содржи: регистарски број на легитимацијата, натпис „Управа за финансиско разузнавање”, место за фотографија во боја
со димензии 25 х 30 мм, податоци за: името и презимето на вработениот, место за потпис на директорот на
Управата, датумот на издавање на легитимацијата и
место за печат.

14 декември 2012

Формата и содржината на службената легитимација
од став 1 на овој член е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Легитимациите се издаваат на лица кои се во редовен работен однос и имаат статус на државни службеници во Управата.
Член 4
Легитимацијата се користи за да вработените во
Управата се легитимираат пред извршувањето на своите работи и задачи утврдени со закон.
Член 5
Вработениот на кој ќе му престане работниот однос
во Управата, ја враќа легитимацијата во Управата и
истата се поништува.
Вработениот кој ја изгубил легитимацијата или на
друг начин ќе остане без неа, веднаш доставува писмено
известување до директорот на Управата, наведувајќи ги
причините поради кои останал без легитимацијата.
Изгубената легитимација Управата ја огласува за неважечка во Службен весник на Република Македонија.
Легитимацијата се заменува со нова и во случај на
дотраеност, оштетување или промена на личните податоци на имателот.
Член 6
За издадените, одземените, заменетите или поништените легитимации се води евиденција.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање, одземање и користење на
службената легитимација на вработените во Управата
за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“
број 142/2010).
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 01-39211/1
12 ноември 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

14 декември 2012

Бр. 158 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 158

14 декември 2012

14 декември 2012

Бр. 158 - Стр. 13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3796.
Врз основа на член 11 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 70/94, 62/95, 33/97, 50/01,
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 , 92/09, 97/10, 11/12
и 145/12 година), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СОСТАВУВАЊЕ
НА ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКИTE ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
- УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Член 1
Во Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на
пресметките и доставување на пресметките до Министерството за финансии - Управа за јавни приходи
(„Службен весник на Република Македонија“ број
8/09,105/09,141/10 и 23/12 година) во член 1 став 2 точка 1 зборовите: "декември 2012" се заменуваат со зборовите: "декември 2013".
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-7680/1
Министер за труд
5 декември 2012 година
и социјална политика,
Скопје
Спиро Ристовски, с.р.
____________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3797.
Врз основа на член 19 стaв (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/12) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКAТA ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА КОПИТАРИ(∗)
Глава I
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за идентификација на копитари.
Член 2
(1) Одредбите од овој правилник се однесуваат на
копитарите кои се:
- родени во Република Македонија; или
- ставени во промет.
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на
Комисијата (ЕК) Бр. 504/2008 од 6 јуни 2008година со која се
спроведуваат Директивите на Советот 90/426/EEЗ и 90/427/EEЗ
во поглед на методите или идентификацијата на копитарите;
CELEX бр. 32008R0504.

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат
без оглед на Правилникот за внесување на регистрирани копитари наменети за размножување во матични
книги*1 и мерките за регистрирање на одгледувалишта
на коњи воведени од страна на Агенцијата за храна и
ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата).
Член 3
(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно
здравство*2 се применуваат и во овој правилник.
(2) Одредени поими употребени во овој правилник
го имаат следното значење:
1) „одгледувач“ е секое физичко или правно лице
кое е сопственик, поседува или е задолжено за одгледување на копитари, за или без финансиски надомест,
постојано или привремено, вклучително и за време на
превоз, на пазари, или за време на натпревари, трки
или културни настани;
2) „транспондер“ е уред за идентификација кој служи единствено за читање на пасивна радио фреквенција кој треба да:
а) е во согласност со ISO 11784 стандардот и кој
применува HDX или FDX-B технологија; и
б) може да се прочита со помош на уред за читање
кој е компатибилен со ISO 11785 стандардот, на минимална далечина од 12 cm;
3) „копитари„ или „животни од видот копитари“ се
диви или домашни цицачи –копитари (еднопапкари) од
сите видови од родот Equus од фамилијата Equidae, и и
нивни потомци добиени со вкрстување на овие видови;
4) „единствен матичен број“ е единствен алфанумерички код составен од 15 цифри кој претставува збир
од информации за индивидуалното животно од видот
копитари, базата на податоци како и земјата во која за
прв пат таа информација била евидентирана во согласност со системот на кодови на Универзален Матичен
Број на Копитари (УМБК) (Universal Equine Life
Number (UELN) и кој се состои од:
а) шест цифрен УМБК/UELN – компатибилен код
за идентификација во базата на податоци од член 23
став (1) на овој правилник; проследен со
б) девет-цифрен индивидуален број за идентификација доделен на животното од видот копитари.
5) „смарт картичка (во понатамошниот текст: картичка)“ е пластичен уред со вграден компјутерски чип
на кој може да се складираат податоци и истите да се
пренесуваат по електронски пат кој е компатибилен со
компјутерските системи.
Глава II
Член 4
(1) Копитарите од член 2 став (1) од овој правилник
се идентификуваат согласно Законот за идентификација и регистрација на животните и со овој правилник.
(2) Доколку лицето кое чува копитари не е сопственик на истите, треба да постапува во согласност со овој
правилник во име на договорот со физичкото или правното лице кое е сопственик на животните од видот копитари.
Член 5
Системот за идентификација на копитари се состои
од следните елементи:
1) единствен документ за трајна идентификација;
2) метод за обезбедување недвосмислена врска помеѓу документот за идентификација и животното од
видот копитари;
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3) база на податоци во која под единствениот број
за идентификација се евидентираат податоците за
идентификација кои се однесуваат на животното за кое
бил издаден документ за идентификација и за лицето
сопственик на животното.
Член 6
(1) Документот за идентификација од член 5 став
(1) од овој правилник за регистрирани копитари се издаваат од страна на Агенцијата.
(2) Документите за идентификација издадени од
страна на органи од трети земји кои издаваат потврди
за потекло/педигре во согласност со Правилникот за
педигре и зоотехнички сертификат за увоз на животни
за размножување, нивно семе, јајце клетки и ембриони*4 се сметаат за валидни согласно овој правилник за
регистрирани коњи од член 2 став (1) алинеја 1) од овој
правилник.
(3) Органите од ставовите (1) и (2) од овој член го
издаваат документот за идентификација согласно овој
правилник.
(4) Листата на органи кои издават документи за
идентификација во трети земји од став (2) на овој член,
се изготвува и ажурира од страна на надлежниот орган
на третата земја во која е сместен органот кој издава
документи за идентификација кој треба да даде гаранции дека:
1) телото кое го издава документот за идентификација ги исполнува условите од став (2) на овој член;
2) во случај на тело кое издава документ за идентификација а кое е одобрено во согласност со Директивата 94/28/EEЗ, истото треба да ги исполнува условите од
член 23 став (3) на овој правилник.
Член 7
(1) Копитарите се идентификуваат со единствен документ за идентификација во согласност со образецот
на документот за идентификација на копитари даден во
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. Документот за идентификација на копитари се издава доживотно.
(2) Документот за идентификација од став (1) од
овој член се издава како единствен документ од повеќе
поврзани листови со соодветно пополнети оддели и
тоа:
1) во случај на регистрирани копитари, оддели I до X;
2) во случај на копитари за приплод или производство, најмалку одделите I, III, IV и од оддел VI до IX.
(3) Телото за издавање на документ за идентификација нема да го издаде истиот доколку не е правилно
пополнет најмалку оддел I од документот.
(4) Без оглед на Правилник за внесување на регистрирани копитари наменети за размножување во матични книги*5, и без оглед на одредбите од став (2) точка 1) и став (3) од овој член, регистрираните копитари
се идентификуваат во документ за идентификација во
согласност со правилата на телата за издавање документи за идентификација од член 6 став (1) или (2) од
овој правилник.
(5) За регистрираните копитари, телото за издавање
документи за идентификација, од член 6 став (1) и став
(2) од овој правилник, треба во оддел II од документот
за идентификација да ги пополни податоците во сертификатот на потекло, како што е наведено во Правилникот за зоотехнички и генеалошки услови за ставање во
промет на копитари*6.
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(6) Во согласност со принципите на одобрените или
признаените организации за размножување кои водат
матично книговодство за потекло на расата на регистрираното животно од видот копитари, сертификатот
за потекло треба да ги содржи комплетните информации за педигрето внесени во одделот на матичните
книги согласно Правилникот за внесување на регистрирани копитари наменети за размножување во матични книги*7 и, каде што е воспоставено, класата од
главниот оддел во која е запишано животното од видот
копитари.
(7) За вадење на документ за идентификација, одгледувачот треба да поднесе барање, согласно рокот од
став (8) од овој член и член 9 став (1) од овој правилник за документот за идентификација од став (1) од
овој член, до телото за издавање на документ за идентификација од член 6 ставови (1) и (2) од овој правилник, при што треба да ги достават сите податоци согласно овој правилник.
(8) Копитарите треба да се идентификуваат во согласност со овој правилник пред 31 декември во годината на раѓање на животното или во период од шест месеци по датумот на раѓање.
(9) Набројувањето и редоследот на одделите во документот за идентификација не се менува, со исклучок
на оддел I кој може да се стави во средината на документот за идентификација.
(10) Од документот за идентификација не треба да
се издава дупликат или замени, освен во случаите од
членовите 18 и 19 од овој правилник.
Член 8
(1) По исклучок од член 7 став (2) од овој правилник, во случај кога е ставен транспондер согласно со
член 13 од овој правилник, или е аплицирана индивидуална, неделива и видлива алтернативна маркица во
согласност со член 14 од овој правилник, не треба да се
пополнат податоците од точките 3 (б) и (ж) од дел A на
оддел I и од точките 12 до 18 од дијаграмот во дел Б од
оддел I од документот за идентификација, или наместо
дадениот дијаграм може да се користат фотографија
или печатена форма во која се прикажани податоци доволни за идентификација на животното од видот копитари.
(2) Отстапката од став (1) на овој член треба да се
применува без оглед на правилата за идентификација
на копитари пропишани од страна на телата за издавање на документи за идентификација, наведени во член
6 ставови (1) и (2) од овој правилник.
Член 9
По исклучок од член 7 ставови (1), (3) и (5) од овој
правилник, животните од видот копитари кои сочинуваат дефинираната популацијата која живее во дивината или во услови кои наликуваат на дивина во одредени области, вклучувајќи природни резервати, треба да
се идентификуваат во согласност со член 7 од овој правилник единствено во случај кога истите се изнесуваат
надвор од тие области или се носат за употреба во домашни услови.
Член 10
(1) Лицето одговорно за чување, треба да поднесе
барање за издавање на документ за идентификација
или за регистрација на постоечки документ за идентификација во базата на податоци на соодветното тело за
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издавање на документ за идентификација во согласност
со член 23 од овој правилник, во рок од 30 дена од денот на завршување на царинската постапка, како што е
дефинирано во националните прописи за царинско работење*8, во случаи кога:
1) копитарите се увезени; или
2) се привремено внесени како што е дефинирано
член 2 точка 9) од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи
што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед
при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло *9 преминува во трајна дозвола за влез со одлука на директорот
на Агенцијата согласно член 6 став (1) од Законот за
заштита и благосостојба на животните.
(2) Во случај кога животно од видот копитари од
став (1) на овој член, е придружено со документација
која не е се во согласност со член 7 став (1) од овој правилник или во случај кога недостасуваат одредени податоци кои се пропишани согласно овој правилник, на
барање на одгледувачот телото за издавање на документот за идентификација треба да:
1) ја комплетира документацијата со цел да се исполнат барањата од член 7 од овој правилник; и
2) ги евидентираат податоците во однос на идентификацијата на животното од видот копитари како и да
ги евидентираат дополнителните податоци во базата на
податоци во согласност со член 23 од овој правилник.
(3) Во случај кога документите кои го придружуваат животното од видот копитари како што е пропишано
во став (1) на овој член не можат да се изменат со цел
да ги исполнуваат барањата од член 7 став (1) и (2) од
овој правилник, истите нема да се земаат во предвид
како валидни за целите за идентификација на животното во согласност со одредбите пропишани во овој правилник.
(4) Во случај кога документите од став (3) на овој
член се предадени на или поништени од страна на телото за издавање на документи за идентификација, тоа
треба да се евидентира во базата на податоци од член
23 од овој правилник, а животното од видот копитари
треба да се идентификува во согласност со член 7 од
овој правилник.
Глава III
Член 11
(1) Пред да го издаде документ за идентификација,
телото за издавање документи за идентификација или
лицето кое е овластено од страна на телото за издавање
на документи, треба да превземе мерки со кои се:
1) потврдува дека за животното не е претходно издаден документ за идентификација;
2) спречува незаконско издавање на повеќе документи за идентификација на поединечно животно од
видот копитари.
(2) Мерките од став (1) од овој член треба да вклучуваат најмалку преглед на соодветна документација и
достапни податоци во електронска форма, преглед на
животното за утврдување на знаци или обележја кои
укажуваат на претходна идентификација како и примена на мерките пропишани во член 12 од овој правилник.

Член 12
(1) Мерките од член 11 од овој правилник треба да
вклучат, најмалку мерки со кои може да се открие:
1) секој транспондер кој бил претходно ставен со
користење на уред за читање кој е во согласност со ISO
стандардот 11 785 и кој може да чита HDX и FDX-B
транспондери кога читачот е во директен контакт со
површината на телото на местото на кое во нормални
услови се вградува транспондерот;
2) било какви клинички знаци кои укажуваат дека
транспондерот кој бил претходно ставен е отстранет по
хируршки пат;
3) било каква алтернативна ознака на животното
применета во согласност со член 14 став (3) точка 2) од
овој правилник.
(2) Во случај кога мерките од став (1) од овој член
укажуваат на постоење на претходно ставен транспондер, или била применета било каква алтернативна ознака во согласност со член 14 став (3) точка 2) од овој
правилник, телото кое го издава документот за идентификација треба да ги превземе следните мерки:
1) треба да издаде дупликат на документ за идентификација или да го замени документот за идентификација во согласност со членовите 18 или 19 од овој правилник;
2) во случај на увезено животно од видот копитари,
треба да се постапи согласно член 10 став (2) од овој
правилник.
(3) Во случај кога мерките од став (1) точка 2) од
овој член укажуваат на постоење на претходно ставен
транспондер, или мерките од став (1) точка 3) од овој
член укажуваат на постоење на било каква алтернативна ознака, телото одговорно за издавање документ за
идентификација треба да го внесе овој податок на соодветен начин во дел A и во дијаграмот во дел Б од оддел
I на документот за идентификација.
(4) Во случај кога не е документираното отстранување на транспондерот или алтернативната ознака од
став (3) на овој член е потврдена кај животно од видот
копитари, телото одговорно за издавање документ за
идентификација, како што е пропишано во член 6 став
(1) или став (2) од овој правилник, треба да издаде документ за замена на документот за идентификација во
согласност со член 19 од овој правилник.
Член 13
(1) Агенцијата односно телото за издавање документи за идентификација од трети земји треба да обезбедат дека при првото идентификување, животното од
видот копитари е активно обележано со ставање на
транспондер.
(2) Транспондерот се става парентерално во асептични услови меѓу тилот и крстот на средината на вратот во областа на ligamentum nuchae.
(3) По исклучок од став (2) од овој член транспондерот може да се стави и на друго место на вратот на
животното од видот копитари, под услов тоа алтернативно вградување да не ја загрозува благосостојбата на
животното и да не го зголемува ризикот од миграција
на транспондерот во споредба со методот даден во став
(2) од овој член.
(4) Кога транспондерот е вграден во согласност со
ставовите (1), (2) и (3) од овој член, телото одговорено
за издавање на документот за идентификација треба да
ги внесе следните податоци во документот за идентификација:
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1) во точка 5 од дел А на оддел 1, најмалку последните 15 цифри од кодот кој го испраќа транспондерот и
кој се прикажува на читачот по вградувањето, придружени со, каде е соодветно, самолеплива етикета со бар
код или испечатен бар код на кој се наоѓаат најмалку
последните 15 цифри од кодот кој го испраќа транспондерот;
2) во точка 11 од дел А на оддел 1, потпис и печат
на лицето од став (1) од овој член кое ја спровело идентификацијата и го ставило транспондерот;
3) во точките 12 или 13 од дијаграмот во дел Б на
оддел 1, во зависност од тоа на која страна е ставен
транспондерот, се впишува местото на кое транспондерот бил ставен во животното.
(5) По исклучок од став (4) точка 1) од овој член,
доколку копитари се обележани со транспондер ставен
пред објавување на овој правилник кој не ги исполнува
стандардите дефинирани во членот 2 став (2) точка 2),
името на производителот или системот за отчитување
се внесува во точка 5 од делот A во одделот I на документот за идентификација.
(6) Во случај кога со национални прописи за водење на матично книговодство за пастуви се предвидени
стандарди согласно член 3 став (2) точка 2) од овој правилник, единственоста на броевите прикажани на
транспондерите ставени од страна на телата за издавање на документи од член 6 став (4) точка 1) од овој
правилник кои се одобрени од надлежен орган согласно Правилникот за критериумите за одобрување на организации и здруженија кои водат или воведуваат матични книги за пастуви за регистрирани копитари*10,
тие прописи се применуваат без да се компромитира
системот за идентификација утврден од органот издавач во земја членка на Европската унија или трета земја кој ја извршил идентификацијата во согласност со
овој правилник на барање на одгледувачот.
Член 14
(1) По исклучок од член 13 став (1) од овој правилник, дозволена е идентификација на копитари со помош на алтернативни методи, вклучително и ознаки,
кои обезбедуваат еднакви научни гаранции кои, поединечно или во комбинација, обезбедуваат идентитетот
на животното од родот коњи да може да се провери и
со кои ефикасно се спречува двојното издавање на документи за идентификација (алтернативен метод).
(2) Агенцијата односно телото за издавање од трета
земја треба обезбеди да не се издаваат документи за
идентификација за копитари, доколку алтернативниот
метод од став (1) од овој член не е внесен во точка 6
или 7 на делот A во одделот I на документот за идентификација и да се евидентира во базата на податоци во
согласност со членот 23 став (1) точка 6) од овој правилник.
(3) Во случаите кога се користи алтернативен метод, одгледувачот треба да ги обезбеди средствата за
пристап до информациите за идентификација или доколку е соодветно, да ги покрие трошоците за проверка
на идентитетот на животното.
(4) При употребата на алтернативни методи треба да:
1) не се користат алтернативни методи како единствено средство за проверка на идентитетот на копитарите кај мнозинството копитари идентификувани во
согласност со овој правилник;
2) видливите ознаки ставени на копитарите наменети за приплод и производство не смеат да се помешаат
со оние кои се користат за регистрираните копитари.
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(5) Доколку се употребува отстапката од став (1) на
овој член, податоците поврзани со употребата на алтернативен метод се објавуваат на веб страната на Агенцијата
Глава IV
Член 15
(1) Документот за идентификација треба во секое
време да ги придружува регистрираните копитари и копитарите наменети за приплод и производство.
(2) По исклучок од став (1) од овој член, документот за идентификација не треба да ги придружува копитарите од став (1) од овој член во случаите кога:
1) се во коњушница или на пасиште, а одгледувачот
треба да изготви документ за идентификација без одложување;
2) се движат привремено пеш или:
а) во близина на одгледувалиштето при што документот за идентификација може да биде доставен на
барање во рок од три часа; или
б) за време на сезонска миграција на копитари до и
од летните пасишта, а документот за идентификација
може да се изготви на одгледувалиштето на поаѓање;
3) уште цицаат и се заедно со нивната мајка или кобила-доилка;
4) учествуваат во тренинг или тестирање за натпревар на коњи или на настан кој од нив бара да го напуштат местото каде се одржува натпреварот или настанот; и
5) се пренесени или превезени во итна ситуација
која се однесува на самите копитари, освен во случаи
на мерки на забрана заради болеста Шап и лигавка, на
одгледувалиштето на кој тие се чуваат.
Член 16
(1) По исклучок од член 15 став (1) од овој правилник, дозволено е движења или превозот на копитарите
без да се придружени со документ за идентификација,
под услов со нив да имаат картичка која е издадена од
тело кое го издало документот за идентификација и која ги содржи податоците утврдени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
(2) Отстапката од став (1) од овој член, може да се
користи и при движењето или превозот на копитарите
кои доаѓаат од земја членка на Европската унија.
(3) Телото за издавање издава привремен документ
кој содржи најмалку упатување на единствениот доживотен број и, доколку е достапен, кодот на транспондерот, со што се дозволува копитарот да биде преместен
или превезени во период кој не надминува 45 дена, за
кое време документот за идентификација му се предава
на телото за издавање или на Агенцијата за да се ажурираат податоците за идентификација на животното.
(4) Во случаите кога, за време на периодот посочен
во став (3) од овој член, копитари од земја членка на
Европската унија се превезува во Република Македонија или преку територијата на Република Македонија
во трета земја, без оглед на неговиот регистрациски
статус, треба да биде придружено, освен со привремениот документ, и со ветеринарно здравствен сертификат изготвен согласно Правилникот за движење на копитари*11. Ако животното не е обележано со транспондер или не е идентификувано со помош на алтернативен метод во согласност со член 14 од овој правилник,
ветеринарно здравствениот сертификат треба да биде
пополнет согласност со оддел I на документот за идентификација.
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Член 17
(1) Документот за идентификација издаден во согласност со член 7 став (1) или член 10 од овој правилник ги придружува копитарите наменети за колење додека се движат или превезуваат до кланицата.
(2) По исклучок од став (1) од овој член, копитар
наменет за колење кој не е идентификуван согласност
член 5 на овој правилник може да се превезе директно
од одгледувалиштето на кое бил роден до кланицата
под услов:
1) животното да е помладо од 12 месеци и да има
видливи забни ѕвезди на страничните млечни секачи;
2) да е обезбедена следливост од одгледувалиштето
на кое било родено до кланицата;
3) за време на превозот до кланицата животното е
идентификувано поединечно во согласност со член 13
или 14 од овој правилник;
4) пратката е придружена со податоци за синџирот
на исхрана во согласност со член 14 од Правилникот за
посебни барања за храна од животинско потекло *12 кои
треба да содржат и упатување за поединечната идентификација од точка 3) од овој став.
(3) Член 21 став (1) точка 2), 3) и 4) од овој правилник не се применува во случај на движење или превоз
на копитари за колење во согласност со став (2) од овој
член.
Глава V
Член 18
(1) Доколку оригиналниот документ за идентификација е изгубен, а може да се утврди идентитетот на копитарот, преку кодот кој го емитува транспондерот или
алтернативниот медот и достапна е декларацијата за
сопственост, Агенцијата издава дупликат на документот за идентификација со упатување на единствениот
доживотен број и јасно го обележува документот како
таков со ознаката “дупликат на документот за идентификација“.
(2) Во случај на став (1) од овој член, копитарот се
класифицира во дел II од оддел IX на дупликатот на
документот за идентификација како животно кое не е
наменето за колење за исхрана на луѓето. Податоците
за издадениот дупликат на документот за идентификација и класификацијата на животното во оддел IX се
внесуваат со упатување на единствениот доживотен
број во базата на податоци, како што е наведено во
член 23 од овој правилник.
(3) По исклучок од став (2) од овој член, статусот
на животното кое е наменето за колење за исхрана на
луѓето може да биде времено повлечен за период од
шест месеци за кој период одгледувачот треба во рок
од 30 дена од пријавениот датум на загуба на документот за идентификација, да даде доказ дека статусот на
животното како наменето за колење за исхрана на луѓето не е доведен во прашање поради медицински третман на животното. Во случај на користењето на оваа
отсапка се внесува датумот на отпочнување на временото повлекување на статусот на животното во првата
колона на дел III од одделот IX во дупликатот за идентификација и се пополнува целосно третата колона од
дупликатот.
(4) Во случај кога изгубениот оригинален документ
за идентификација е издаден од тело за издавање од
трета земја согласно член 6 став (2) од овој правилник,
дупликатот на документот за идентификација телото за
издавање го доставува до одгледувачот. Животното се
класифицира во дел II од оддел IX на дупликатот на

документот за идентификација како животно кое не е
наменето за колење за исхрана на луѓето што се внесува во базата на податоци наведена во член 23 став (1)
точка 14) од овој правилник.
Член 19
(1) Доколку оригиналниот документ за идентификација е изгубен и не може да се утврди идентитетот на
копитарот, телото за издавање од трета земја треба да
издаде замена на документот за идентификација назначен како „замена на документот за идентификација“ и
да ги исполнува условите од член 7 став (2) точка 2) од
овој правилник. Копитарот за кој се издава замена на
документ за идентификација се класифицира во дел II
од оддел IX на замената на документот за идентификација како животно кое не е наменето за колење за исхрана на луѓето.
(2) Податоците за издадената замена на документот
за идентификација и регистрацискиот статус и класификацијата на животното во оддел IX на документот
соодветно се изменуваат и во базата на податоци од
член 23 од овој правилник со упатување на единствениот доживотен број.
Член 20
Времено повлекување на документот за идентификација заради движење се прави со внесување на податокот за времено повлекување во оддел VIII на документот во случаите кога животното се чува на или доаѓа од одгледувалиште кое:
1) е под забрана согласно Правилникот за ставање
во промет на копитари *13; или
2) доаѓа од земја или дел од земја кој не е ослободен од Африканска чума кај копитари.
Глава VI
Член 21
(1) За идентификација на копитари при колење или
угинување се преземаат следниве мерки:
1) транспондерот се заштитува од понатамошна незаконска употреба, со негово вадење од трупот, уништување и нештетно отстранување на самото место;
2) документот за идентификација се обележува како
неважечки најмалку со ставање на печат на неговата
прва страница на кој е втисната ознаката ‘неважечки’;
3) до телото за издавање се испраќа потврда, со
упатување на единствениот доживотен број на животното и со податоци дека животното е заклано, убиено
или мртво, како и податок за датумот на настапувањето
на смртта; и
4) поништениот документ за идентификација се
уништува.
(2) Мерките од став (1) од овој член се извршуваат
од страна на или под надзор на официјален ветеринар.
(3) Во случај кога транспондерот не може да се извади, согласно став (1) точка 1) од овој член, од копитар заклан за исхрана на луѓето, официјалниот ветеринар го прогласува месото или делот од месото во кој се
наоѓа транспондерот за непогодно за исхрана на луѓето, во согласност со член 14 став (1) точка 14) од Правилникот за начинот и постапката на вршење на службените контроли на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето*14.
(4) Во сите случаи на смрт или губење на копитар
кои не се посочени во овој член, одгледувачот треба да
го врати документот за идентификација до телото за
издавање од член 6 став (1) и (2) од овој правилник во
рок од 30 дена од смртта или губењето на животното.
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Член 22
(1) Копитарите се сметаат дека се наменети за колење за исхрана на луѓето, освен во случаите кога се
прогласени дека не се наменети за исхрана на луѓето
што е евидентирано во дел II од оддел IX од документот за идентификација, што треба да се потврди со потпис од:
1) одгледувачот или сопственикот на животното,
или
2) одгледувачот и одговорниот ветеринар кој постапува согласно член 3 став (1) од Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и
контролата на ставање во промет и употребата*15.
(2) Пред да е направен третман согласно член 3
став (1) од Правилникот за ветеринарно-медицински
препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на ставање
во промет и употребата*16 или лекување со медицински
производ кој е овластен во согласност со член 15 став
(3) од Законот за ветеринарно медицински препарати*17, одговорниот ветеринар треба да го потврди статусот на животното или како наменето за колење за исхрана на луѓето, што е случај кој се подразбира, или како ненаменето за колење за исхрана на луѓето, како
што е утврдено во дел II од оддел IX на документот за
идентификација.
(3) Во случаите кога третманот од став (2) од овој
член не е дозволен на копитари кои се наменети за колење за исхрана на луѓето, одговорниот ветеринар
обезбедува дека, во согласност со отстапката предвидена во 3 став (1) од Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на
ставање во промет и употребата*18 предметното животно неповратно се евидентира како ненаменето за колење за исхрана на луѓето на следниве начини:
1) со пополнување и потпишување на дел II од оддел IX на документот за идентификација; и
2) со поништување на дел III од оддел IX на документот за идентификација.
(4) Доколку копитар треба да се третира согласно
условите дадени во член 3 став (2) од Правилникот за
ветеринарно-медицински препарати кои привремено се
ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и
контролата на ставање во промет и употребата*19, одговорниот ветеринар во дел III од оддел IX на документот за идентификација ги внесува потребните детали за
медицинскиот производ кој содржи супстанции неопходни за лекувањето на копитари наведено во Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата*20.
(5) Одговорниот ветеринар го внесува датумот кога
е дадена последната доза од медицинскиот препарат
според пропишаниот начин на земање на лекот, и постапувајќи во согласност со член 8 став (1) од Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата*21, го известува одгледувачот за датумот на кој
истекува периодот на каренца на ветеринарно медицинскиот препарат во согласност со член 3 став (2) од
Правилникот за ветеринарно-медицински препарати
кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет
и употребата*22.
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Глава VII
Член 23
(1) При издавање на документ за идентификација
или регистрирање на претходно издадени документи за
идентификација, телото за издавање треба да ги евидентира најмалку следниве податоци во врска со копитарите во базата на податоци:
1) единствениот доживотен број;
2) видот;
3) полот;
4) бојата;
5) датумот (ден, месец и година) на раѓање;
6) доколку е соодветно, најмалку последните 15 цифри од кодот емитиран од транспондерот или кодот
емитиран со направа за идентификација на радио фреквенција која не го исполнува стандардот дефиниран
во член 3 став (2) точка 2) од овој правилник заедно со
податоците за потребниот систем за отчитување или
алтернативниот метод;
7) земјата на раѓање;
8) датумот на издавање и евентуалните измени на
документот за идентификација;
9) името и адресата на лицето на кое се издава документот за идентификација;
10) статусот на регистрираниот копитар или на копитар наменет за приплод и производство;
11) името на животното (родено име и, доколку е
соодветно, трговско име);
12) познатиот статус на животното како ненаменето
за колење за исхрана на луѓето;
13) информација за евентуален дупликат и замена
на документите за идентификација во согласност со
членовите 18 и 19 од овој правилник;
14) пријавениот датум на угинување на животното.
(2) Телото за издавање ги чува податоците наведени
во став (1) на овој член во базата на податоци во траење од 35 години или барем две години од датумот на
угинувањето на животното пријавен во согласност со
член 21 став (1) точка 3).
Член 24
Податоците за контакт и шестцифрениот UELN код
за идентификација на базите на податоци се објавуваат
на веб страна на Агенцијата.
Глава VIII
Член 25
Овој правилник престанува да важи со денот на
пристапување на Република Македонија во Европската
унија.
Член 26
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со пристапувањето на
Република Македонија во Европската унија.
Бр. 21-3610/3
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3798.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011 и
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи
(„Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12,
13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување
на продажната цена на природниот гас за декември
2012 година, на седницата одржана на 13 декември
2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ОД
2012 ГОДИНА
Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на
природниот гас за месец декември од 2012 година, се
утврдува да изнесува 29,5537 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката
на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни
трошоци) во износ од 29,4145 ден/nm3 и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас
во износ од 0,1392 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и
управување со системот за пренос на природниот гас
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.
Надоместокот кој што треба да го платат тарифните
потрошувачи непосредно приклучени на системот за
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и
3 на овој член, за месец декември 2012 година во кој не
е содржан данокот на додадена вредност изнесува
30,7290 ден/nm3.
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец декември од
2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува
5,5312 ден/nm3.
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Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со
став 4 и 5 на овој член, за месец декември од 2012 година изнесува 36,2602 ден/nm3.
Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс
на САД доларот од 47,5200 денари за еден САД долар,
за месец ноември од 2012 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.
Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага
нејзиното извршување.
Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Уп1 Бр. 08-285/12
13 декември 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3799.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12 и 145/12 година), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2012 година, во однос на месец октомври 2012 година е на нивото од претходниот месец.
2. Правото на пораст на платите за месец ноември
2012 година, во однос на месец октомври 2012 година,
за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ја вршат на
нивото на правото утврдено за претходниот месец.
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