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1012.
Врз оснoва на член 11, став 1, точка 7 од Законот за
јавните претпријатија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП АГРОБЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2008 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма на ЈП АГРО - БЕРЗА Скопје
број 02-240/8 од 24.04.2008 година усвоена на 19-та
седница на Управниот одбор на ЈП АГРО - БЕРЗА
Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-454/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателoт
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1013.
Врз основа на член 19 од Законот за берзи на земјоделско-прехранбени производи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 32/92 и 83/92), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈП АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
ЗА РАБОТА ЗА 2008 ГОДИНА НА „МАГАЦИН ЗА
ЖИТО“ СИЛОСИ ПРИЛЕП НА ЈП АГРО - БЕРЗА
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план за работа за 2008 година на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје, број 02-240/9 од 24.04.2008 година и Финансискиот план за работа за 2008 година на „Магацин
за жито“ Силоси, Прилеп на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје
бр. 03-51/5-2 од 30.01.2008 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-454/2
30 април 2008 година
Скопје

8 мај 2008

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1014.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07
и 19/08) и член 3 од Уредбата за условите и начинот на
користење на услугите што ги врши Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/98, 22/00, 75/02, 9/03, 24/04, 12/07 и 5/08),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА РАБОТИТЕ И
УСЛУГИТЕ ОД СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовник за
висината на надоместокот на работите и услугите од
Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 08-1097/10 од 21.04.2008 година,
донесен од директорот на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1753/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1015.
Врз основа на член 31, став 1 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2008 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
160/07) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 07.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 8 АПРИЛ МЕЃУНАРОДНИОТ
ДЕН НА РОМИТЕ
1. Од средствата во Буџетот на Република Македонија за 2008 година, утврдени во Раздел-15020-Социјална заштита, програма 47-Поддршка на развојот на
Ромите, расходна ставка 425-Договорни услуги, во износ од 710.000,00 денари, се обезбедуваат за одбележување на 8 Април, Меѓународен ден на Ромите.

8 мај 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите
8 Април.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1971/1
7 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1016.
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за безбедност во железничкиот сообраќај (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.04.2008
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ГЛАВНИ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ И ДРУГИТЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ, НИВНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА, КАКО
И ОЗНАКИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува мрежата на главните
железнички пруги и други железнички пруги во зависност од намената и обемот на сообраќајот, стопанското
значење или значењето што го имаат за внатрешниот и
меѓународниот сообраќај, нивната класификација, како
и ознаките.
Член 2
Мрежата на главните железнички пруги во зависност од тоа дали се вкрстуваат со други транспортни
системи, се едноколосечни или двоколосечни, електрифицирани или неелектрифицирани, се делат на: главни
железнички пруги и други железнички пруги.
Член 3
(1) Железнички пруги ги сочинуваат, меѓународните правци кои се опфатени со Европската спогодба за
најважните меѓународни железнички пруги (AGC).
(2) Главните железнички пруги се делат на главни
референтни пруги и главни поврзувачки пруги.
(3) Во главни референтни пруги на територијата на
Република Македонија влегуваат:
- Државна граница на Република Македонија - Табановце - Илинден распатница А - Скопје патничка
станица;
- Илинден распатница В - распатница Г - Драчево;
- Скопје патничка станица - Распатница Б Драчево Велес;
- Велес - Гевгелија - Државна граница на Република
Македонија;
- Скопје - Ѓорче Петров - Волково - Македонска
граница.
(4) Пругите од ставот (3) од овој член ја носат ознаката “Г-Р“ (Главни - Референтни).

Бр. 58 - Стр. 3

Член 4
(1) Главни поврзувачки пруги на територијата на
Република Македонија се:
- Распатница А - Трубарево - Приемна станица;
- Распатница Б - Трубарево - Приемна станица;
- Трубарево отпремна станица - Распатница В;
- Трубарево отпремна станица - Распатница Г.
(2) Пругите од ставот (1) од овој член, ја носат ознаката “Г-П“ (Главни - Поврзувачки).
Член 5
(1) Другите железнички пруги на територијата на
Република Македонија се класифицирани во повеќе категории.
(2) Во категорија I пруги од став (1) од овој член
влегуваат:
- Ѓорче Петров - Кичево;
- Маџари - Скопје север;
- Велес - Битола;
- Градско - Шивец Кавадарци;
- Маџари - Скопје Југ;
- Маџари - Трубарево приемна станица.
(3) Пругите од ставот (2) од овој член, ја носат ознаката “Д-I“ (Други I - категорија).
(4) Во категорија II - пруги од ставот (1) на овој
член влегуваат:
- Битола - Кременица - Државна граница на Република Македонија;
- Велес - Кочани;
- Лисиче - Трубарево приемна станица.
(5) Пругите од ставот (4) од овој член ја носат ознаката “Д-II“ (Други II - категорија).
(6) Во категорија III пруги од ставот (1) на овој
член влегуваат:
- Бакарно гумно - Сопотница и
- Зајас - Тајмиште.
(7) Пругите од ставот (6) од овој член, ја носат ознаката “Д - III“ (“Други III - категорија).
Член 6
Составен дел на оваа одлука е табелата и мапата на
железнички пруги кои припаѓаат на секоја категорија и
нивен статус.
Член 7
Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на мрежата на
главни железнички пруги и други железнички пруги,
нивната класификација, како и ознаките (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 50/08).
Член 8
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2019/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м- р Зоран Ставрески, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Стр. 6 - Бр. 58
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1017.
Врз основа на член 31, став 1, алинеја 3 и член 117 од
Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 7/08) и Договорот за давање на користење - концесија на рибниот фонд од акумулациите Водоча и Турија бр. 08-470/1 од 18.01.2006 година, Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА
НА РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИИТЕ
ВОДОЧА И ТУРИЈА
1. Се одзема концесијата на рибниот фонд од акумулациите Водоча и Турија доделена на СРД “Мрена“
– Струмица со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19-4617/1 од 26.12.2005 година.
2. Концесија на рибниот фонд од акумулацијата се
одзема поради неспроведување на мерките предвидени
со петгодишниот план и Годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд.
3. Договорот за давање на користење – концесија на
рибниот фонд од акумулациите Водоча и Турија бр. 08479/1 од 18.01.2006 година склучен меѓу СРД “Мрена“
– Струмица и министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство во името на Владата на Република
Македонија, ќе го раскине министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2355/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1018.
Врз основа на член 31, став 1, алинеја 3 и член 117 од
Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 7/08) и член 6 од Договорот за давање на користење - концесија на рибниот фонд
од акумулацијата Мантово бр. 08-477/1 од 18.01.2006 година, Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА
НА РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИЈАТА
МАНТОВО
1. Се одзема концесијата на рибниот фонд од акумулацијата Мантово доделена на ДПУТ “Б&Б“ – Радовиш со Одлука на Владата на Република Македонија
бр. 19-4617/1 од 26.12.2005 година.
2. Концесија на рибниот фонд од акумулацијата се
одзема поради неспроведување на мерките предвидени
со петгодишниот план и Годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд.
3. Договорот за давање на користење – концесија на
рибниот фонд од акумулацијата бр. 08-477/1 од
18.01.2006 година склучен меѓу ДПУТ “Б&Б“ – Радовиш и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во името на Владата на Република Македонија, ќе го раскине министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2356/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 58 - Стр. 7

1019.
Врз основа на член 31, став 1, алинеја 3 и член 117 од
Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 7/08) и член 6 од Договорот за давање на користење - концесија на рибниот фонд
од акумулацијата Калиманци бр. 08-474/1 од 18.01.2006
година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА
НА РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИЈАТА
КАЛИМАНЦИ
1. Се одзема концесијата на рибниот фонд од акумулацијата Калиманци доделена на “Зона два“ експорт-импорт ДООЕЛ – Делчево со Одлука на Владата
на Република Македонија бр. 19-4617/1 од 26.12.2005
година.
2. Концесија на рибниот фонд од акумулацијата се
одзема поради неспроведување на мерките предвидени
со петгодишниот план и Годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд.
3. Договорот за давање на користење – концесија на
рибниот фонд од акумулацијата бр. 08-474/1 од
18.01.2006 година склучен меѓу “Зона два“ експорт-импорт ДООЕЛ – Делчево и министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство во името на Владата на
Република Македонија, ќе го раскине министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2357/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1020.
Врз оснoва на член 52, став 2 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
63/06 и 36/07) и член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07
и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ КОМБИНИРАНА ГАСНА ЕЛЕКТРАНАТОПЛАНА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Друштвото за производство на
електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје со
седиште на ул. “Лондонска“ бб, Скопје со матичен бр.
5950686 и даночен број 4030005535493 му се дава овластување за изградба на објектот комбинирана гасна
електрана-топлана ТЕ-ТО АД Скопје.
Член 2
Објектот комбинирана гасна електрана - топлана
ТЕ-ТО АД Скопје (во натамошниот текст: објект) ќе
биде наменет за производство на електрична и топлинска енергија со максимална инсталирана моќност 240
МВт за производство на електрична енергија и инсталирана моќност до 160 МВт за производство на топлинска енергија.
Објектот ќе се гради на градежна парцела бр. 1,1
според извод од ДУП бр. 27-4785/2 од 19.11.2007 година, издаден од општина Гази Баба Скопје, на ул. “520“
и „102“ КО Гази Баба, ДЛ 214, од делот на земјиштето
кое претставува КП 2117 за КО Гази Баба Скопје.
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Сопственик на локацијата е Република Македонија,
која е дадена на долготраен закуп со Договор бр. 209686/4 од 28.12.2007 година склучен помеѓу градителот
и Министерството за транспорт и врски. (Имотен лист
бр. 1116/4738 од 29.01.2008 година, издаден од Државниот завод за геодетски работи).
Член 3
По престанување со работа, објектот треба да се
конзервира или да се ревитализира за да се продолжи
оперативниот животен век на објектот. Доколку не е
можно да се реализира ниту едната од двете можни решенија, објектот соодветно ќе се пренамени.
Член 4
При градбата како и при неговата употреба објектот
треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:
1. Поврзување со постоечкиот цевковод за дистрибуција на гас на ул. “515“ (поранешна Индустриска),
цевководот треба да се реконструира од страна на ГАМА АД Скопје за транспорт на природен гас со потребните количини (57.000 nm3/h), на притисок од 12
bar. За потребите на ТЕ-ТО АД – Скопје, треба да се
гради нова мерна станица;
2. Поврзување со националниот електроенергетски
систем со комбиниран кабелски-далекуводен приклучок на 110 kV, до сврзниот далекувод 110 kV помеѓу
трафостаниците Скопје 1 и Скопје 4, во владение на
МЕПСО;
3. Поврзување со електроенергетски дистрибутивен
систем на државата со 10 kV кабел во владение на
EVN, за стартирање на постројките и нужна електрична енергија;
4. Поврзување со топлана Исток со два цевководи
за транспорт на топлиноносителот за евакуација на
произведената топлина во ТЕ-ТО;
5. Снабдување со вода за пиење треба да се врши од
градската водоводна мрежа, во владение на Водовод и
канализација;
6. Снабдување со техничка вода и вода за ладење
треба да се врши од два бунари на самата локација;
7. Собирањето и евакуацијата на атмосферската вода треба да се врши во атмосферската канализација во
владение на Водовод и канализација;
8. Објектот треба да поседува своја засебна постројка за третман и прочистување на отпадните технолошки води. ТЕ-ТО треба да има посебен систем за отпадна вода кој сите отпадни води од објектот (освен атмосферските) треба да ги носи прво во прочистителната станица, а потоа во канализација во владение на Водовод и канализација;
9. Користењето на сообраќајниците треба да се реши со посебен проект за сигнализација и начин на користење. Транспортот на опремата во државата и
странство е задолжение на главниот изведувач на работите (Конзорциумот ГАМА/АЛСТОМ), кој при тоа
мора да ги почитува сите домашни и меѓународни
стандарди за ваков вид на транспорт и користењето на
постоечките сообраќајници.
Член 5
Објектот при работењето треба да ги исполнува сите пропишани услови согласно Правилникот за максимално дозволени концентрации и количества на штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од
одделни видови на загадување, Правилник за класификација и категоризација на води. Студијата за оценка
на влијанието врз животната средина, како и сите останати барања за заштита на животната средина согласно
прописите од областа на животната средина.
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Член 6
Објектот при употребата треба да ги исполнува следните услови во врска со ефикасноста на работењето:
1. Степенот на искористеност на примарното гориво
треба да достигне 50% во периодот кога ќе се произведува
само електрична енергија и 80% во периодот кога ќе се
произведува и електрична енергија и топлинска енергија.
2. Постројката треба да има висок степен на флексибилност во поглед на различни работни режими.
Член 7
Согласно Студијата за изведливост и техничката
документација за изградба на објектот потребни се
136.000.000 евра, и околу 10.000.000 евра за доградба
на потребната инфраструктура за истиот.
Сопствените средства на инвестицијата (equity) изнесуваат 30%, а кредитните линии (debt) 70%. Финансиската конструкција за инвестирање во проектот е затворена со обезбедени кредитни линии и обезбедени
средства за сопствен капитал.
Член 8
Проектот треба да се реализира преку посебен правен субјект ТЕ-ТО АД – Скопје, основан на 21.12.2004
година. Акционерската структура на правниот субјект
е 20% домашен капитал (Топлификација АД Скопје) и
80% странски стратешки партнер (Битар Холдингс Лимитед и Проект Менаџмент Консалтинг).
Член 9
Ова одлука престанува да важи доколку имателот
на овластувањето:
- во рок од 2 години од влегувањето во сила на оваа одлука не ја отпочне изградбата на енергетскиот објект,
- ги загуби економските, техничките или оперативните способности,
- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Македонија.
Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-2358/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1021.
Врз оснoва на член 46 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.04.2008
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА 2008 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за работа и Годишниот финансиски план на
Агенцијата за планирање на просторот за 2008 година,
под број 15-2392/2 од 11.04.2008 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2384/1
Заменик на претседателoт
30 април 2008 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

8 мај 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ
ЗА МЕЃУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-2396/1
Заменик на претседателот
30 април 2008 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
1023.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07
и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на ден 7.04.2008 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се формира Национален комитет за
меѓународно хуманитарно право и се определуваат неговите задачи, начинот на работа и составот.

ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАДЗОРЕН КОМИТЕТ ЗА
ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКАТА РЕГИОНАЛНА И ЛОКАЛНА ПАТНА МРЕЖА

Член 2
Националниот комитет за меѓународно хуманитарно право се формира како оперативно национално координативно тело во Република Македонија согласно
меѓународните инструменти од областа на меѓународно хуманитарно право како сегмент на меѓународното
право чиј член е Република Македонија, заради обезбедување на нивна ефикасна имплементација на национално ниво.

Член 1
Со оваа одлука се формира Надзорен комитет за
Проектот за подобрување на постоечката регионална и
локална патна мрежа кој ќе биде финансиран со заем
од Меѓународната банка за обнова и развој.
Член 2
Надзорниот комитет има за цел да обезбеди целосна
координација и мониторинг на спроведувањето на Проектот за подобрување на постоечката регионална и локална
патна мрежа во согласност со проектните задачи.

1022.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07
и 19/08), а во врска со член 43 од Деловникот за работа
на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03,
47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07,
58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07 и 29/08), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
30.04.2008 година, донесе

Член 3
Националниот комитет за меѓународно хуманитарно право се состои од претставници од:
- Министерството за надворешни работи,
- Министерството за одбрана,
- Министерството за правда,
- Министерството за образование и наука,
- Министерството за култура,
- Министерството за здравство,
- Министерството за финансии,
- Министерството за труд и социјална политика,
- Министерството за внатрешни работи,
- Генералниот секретаријат на Владата и
- Црвениот крст на Република Македонија.
Член 4
Националниот комитет за меѓународно хуманитарно право разгледува прашања и дава препораки што се
однесуваат на:
- хармонизација на националното законодавство со
меѓународното хуманитарно право;
- ефективна имплементација на меѓународното хуманитарно право преку преземање и следење на практични мерки и активности;
- следење на развојот на меѓународното хуманитарно право и негова дисеминација во различни сегменти
на општествениот живот;
- унапредување на соработката и координацијата
меѓу надлежните институции вклучително и соработка
со Црвениот крст на Република Македонија, во насока
на идентификување на активностите кои произлегуваат
од областа на меѓународното хуманитарно право и законските обврски.
Член 5
Националниот комитет за меѓународно хуманитарно право донесува Деловник за својата работа.
Националниот комитет за меѓународно хуманитарно право ќе доставува до Владата на Република Македонија извештај за својата работа еднаш годишно.

Член 3
За претседател на Надзорниот комитет се именува м-р
Зоран Ставрески, заменик на претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за економски прашања.
Член 4
За членови во состав на Надзорниот комитет се именуваат следните лица:
- д-р Трајко Славески, министер за финансии;
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски;
- Наташа Валкановска, директор на Фондот за магистрални и регионални патишта;
- Андреј Петров, претседател на Здружението на единиците на локалната самоуправа.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-2432/1
Заменик на претседателот
7 април 2008 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
1024.
Врз оснoва на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07
и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.04.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБОТКА НА ПОЛЕТО НА ПАТЕНТИТЕ МЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ЕВРОПСКАТА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука Република Македонија го продолжува Договорот за соработка на полето на патентите
меѓу Владата на Република Македонија и Европската
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патентна организација во Минхен, склучен на 24 јуни
1997 година, ратификуван од страна на Собранието на
Република Македонија на 18 септември 1997 година
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97),
а влезен во сила на 1 ноември 1997 година.
Член 2
Се задолжува министерот за надворешни работи да
го извести претседателот на Европската патентна организација за оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-2437/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1025.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 30.04.2008 година, издаде
ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценца за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото
за производство, трговија и услуги АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на
ул. „Македонија“ бр. 1 Профитен центар Хотел Бристол – Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.
4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:
- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на
Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност
по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на
трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и
банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
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6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.
7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.
8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 19-2430/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1026.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 30.04.2008 година, издаде
ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ“
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра
на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава
на Трговското услужно друштво ФАВОРИТ 974 увоз-извоз
Охрид ДООЕЛ, за време од 3 (три) години.
2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 14, Охрид.
3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во
денарска противвредност по среден курс на Народна
банка на Република Македонија што се применува на
денот на уплата и тоа:
- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година
додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по
средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се
вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 84062207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на
примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.
6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.
7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 19-2431/1
Заменик на претседателот
30 април 2008 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1027.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 30.04.2008 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-4231/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ
КЛУБ НА УЛ. „БОРИС КИДРИЧ“ БР. 5 ВО БИТОЛА
1. Во Лиценцата под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3,
бројот „14“ се заменува со бројот „17“.
2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2395/1
Заменик на претседателот
30 април 2008 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
1028.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 30.04.2008 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-3148/1 ОД 25.08.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО АВТОМАТ КЛУБ НА УЛ. „МАРШАЛ ТИТО“ ББ
(СТОКОВНА КУЌА) ВО ВЕЛЕС
1. Во Лиценцата под бр. 19-3148/1 од 25.08.2005 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3,
бројот „14“ се заменува со бројот „17“.
2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2416/1
Заменик на претседателот
30 април 2008 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
1029.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 30.04.2008 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-5319/1 ОД 04.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ НА УЛ. „ДАМЕ ГРУЕВ“ БР.4/7 - СКОПЈЕ
1. Во Лиценцата под бр. 19-5319/1 од 04.09.2007 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3,
бројот „14“ се заменува со бројот „17“.
2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2417/1
Заменик на претседателот
30 април 2008 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 58 - Стр. 11

1030.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 30.04.2008 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-1384/1 ОД 11.03.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО АВТОМАТ КЛУБ НА УЛ. „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ БР.
60, ЗГРАДА Б 1627, ЛОКАЛ БР. 3 И 4 ВО СКОПЈЕ
1. Во Лиценцата под бр. 19-1384/1 од 11.03.2008 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3,
бројот „14“ се заменува со бројот „19“.
2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2418/1
30 април 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1031.
Врз основа на член 10 став (14), член 11 став (7),
член 12 став (2), член 13 став (6), член 5, член 24 став
(9), од Законот за идентификација и регистрација на
животните („Службен весник на РМ” бр. 69/2004 и бр.
81/2007) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА
ЖИВОТНИ ОД ВИДОВИТЕ ОВЦИ И КОЗИ
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат:
- Периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на средствата за идентификација на животните од видовите овци и кози, како и
висината на надоместокот за издавање на замена на
средства за идентификација што треба да ја плати одгледувачот;
- Формата, содржината, начинот и постапката на
водење на регистарот на одгледувалиште;
- Формата и содржината на документите за движење;
- Формата, содржината, начинот и постапката на
водење на централниот регистер и компјутерската база
на податоци;
- Содржината и формата на записникот за инспекциска контрола и годишниот извештај.
II. Периодот од раѓање или увоз до прво обележување,
формата и содржината на средствата за идентификација
на животните од видовите овци и кози, како и висината
на надоместокот за издавање на замена на средства
за идентификација што треба да ја плати одгледувачот
Член 2
(1) Согласно член 10 став (14) од Законот за идентификација и регистрација на животни (во понатамошниот текст „Законот“) средствата за идентификација на
животните од видовите овци и кози се ушни маркици и
тоа:
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а) за животни наменети за одгледување - две ушни
маркици со индивидуален број, аплицирани на секое
уво.
б) за животни наменети за колење пред 12 месечна
возраст, кои потекнуваат од одгледувалишта со помалку животни наведени во член 10, став (12) од Законот,
идентификувани согласно став (1) од овој член - една
ушна маркица со индивидуален број, аплицирана на
левото уво.
в) за животни наменети за колење пред 12 месечна
возраст, кои потекнуваат од одгледувалишта со повеќе
животни наведени во член 10, став (12) од Законот,
идентификувани согласно став (1) од овој член - една
ушна маркица со бројот на одгледувалиште, аплицирана на левото уво.
г) за животни без уши односно со уши помали од 5
см, тетоважа или маркица на скочниот зглоб со индивидуален број.
(2) Ушните маркици за животни од став (1) точка а)
од овој член, се аплицираат од овластени организации
согласно член 21 од Законот, пред животните да наполнат 12 месеци. Двете ушни маркици се составени од
машки и женски дел. Женскиот дел од првата ушна
маркица која се аплицира на десното уво е правоаголна, додека машкиот дел од првата ушна маркица е
округол. Обата дела од втората ушна маркица која се
аплицира на левото уво се округли.
(3) Ушната маркица за животни од став (1) точка б)
од овој член се аплицира од овластени организации
согласно член 21 од Законот, пред движење на животните од одгледувалиштето на раѓање. Ушната маркица
која се аплицира на левото уво е округла.
(4) Ушната маркица за животни од став (1) точка в)
од овој член се аплицира од одгледувачот, пред движење на животните од одгледувалиштето на раѓање. Ушната маркица која се аплицира на левото уво е округла.
Член 3
(1) Женскиот дел од првата ушна маркица за животни од член 2 став (1) точка а) од овој правилник, содржи:
- Код на Управата за ветеринарство („УВ МЗШВ“),
- Алфанумерички код вклучувајќи го и контролниот број и
- Баркод.
(2) Првите знаци од алфанумеричкиот код ја означуваат земјата на одгледувалиштето во кое животното
за првпат е идентификувано, со користење на кодови
на земјите со применет систем за идентификација на
животните на Европската унија наведени во Прилог
бр.1 кој е составен дел на овој правилник.
За животни родени во Република Македонија се
користи кодот МК.
(3) Нумеричките знаци по кодот на земјата од две
букви или се состојат од:
- 9 цифри за животни идентификувани во Република Македонија (родени во Република Македонија или
кои потекнуваат од земја која не го применува системот за идентификација на ЕУ), или
- до 12 цифри за животни кои доаѓаат од земји кои
го применуваат системот за идентификација на ЕУ.
(4) Записот на ушната маркица ги има следните димензии:
- Логото „УВ МЗШВ“ (најмалку 3 мм висина),
- „МК“ (најмалку 4 мм висина),
- Индивидуален нумерички код на животното со 9
цифри, со најмалку 4 мм висина кој се состои од идентификациски осумцифрен растечки број, проследен со
контролна цифра која се добива како резултат на формулата:
(10-((dig1*3)+(dig2*1)+(dig3*3)+(dig4*1)+(dig5*3)
+(dig6*1) +(dig7*3)+(dig8*1) ) mod 10) mod 10;
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(5) Покрај информациите опишани во ставовите (2),
(3) и (4) од овој член, женскиот дел на ушната маркица
има и баркод од 16 цифри, испишан со димензии - 30
мм ширина и 8 мм висина, тип 2 од 5 интерлеавед баркод и се формира 15 цифрен ИСО број на идентификацискиот код на животното проследен со идентификациски код на ушната маркица „1”. Формата и содржината на баркодот е дадена на образец од Прилог бр.2
кој е составен дел на овој правилник.
(6) Машкиот дел од првата ушна маркица за животни од член 2 став (1) точка а) од овој правилник, има
иста содржина како и на женскиот дел од првата ушна
маркица пропишана во овој член , освен баркодот наведен во ставовите (1) и (5) од овој член, кој не е содржан
во оваа ушна маркица.
Член 4
(1) Машкиот и женскиот дел на втората ушна маркица за животни од член 2 став (1) точка а) од овој правилник, ја имаат истата содржина како и ушната маркица пропишана во член 3, став (6) од овој правилник.
(2) Записот на ушната маркица ги има следните димензии:
- Логото УВ МЗШВ (најмалку 3 мм висина),
- „МК“ (најмалку 4 мм висина),
- Индивидуален нумерички код на животното со 9
цифри, со најмалку 4 мм висина.
Член 5
(1) Машкиот и женскиот дел на ушната маркица за
животни од член 2, став (1) точка б) од овој правилник,
имаат иста содржина како и ушната маркица пропишана во член 3 став (6) од овој правилник.
(2) Записот на ушната маркица ги има следните димензии:
- Логото „УВ МЗШВ“ (најмалку 3 мм висина),
- „МК“ (најмалку 4 мм висина),
- Нумерички код со 9 цифри, со најмалку 4 мм висина.
Член 6
Машкиот и женскиот дел на ушната маркица за животни од член 2 став (1) точка в) од овој правилник, ја
има следната содржина и димензии:
- Логото „УВ МЗШВ“ (најмалку 3 мм висина),
- „МК“ (најмалку 4 мм висина),
- Нумерички код на одгледувалиштето од 9 цифри,
со најмалку 4 мм висина.
Член 7
(1) Ушната маркица од член 3 од овој правилник ги
има следните димензии:
а) Женскиот дел во форма на правоаголник - Висина 35 - 45 мм, ширина 30 - 45 мм, дебелина 1-2 мм;
б) Машкиот дел во форма на круг со дијаметар од
најмалку 25 мм и дебелина 1-2 мм;
в) Вкупна тежина на двата дела на ушната маркица
да не е повеќе од 10 грама.
(2) Ушните маркици од членовите 4, 5 и 6 ги имаат
следните димензии:
а) Дијаметар 25 мм на двата дела на ушните маркици.
б) Вкупна тежина на двата дела на ушните маркици
да не е повеќе од 10 грама.
(3) Формата и содржината на ушните маркици е во
Прилог бр.3 кој е составен дел на овој правилник.
Член 8
Овластените организации од член 21 точка а) алинеја 3 од Законот треба да водат евиденција за:
а) задолжени ушни маркици
б) аплицирани/издадени ушни маркици
в) оштетени ушни маркици
г) вратени ушни маркици од одгледувачите
д) вратени ушни маркици до надлежниот орган
ѓ) издадени клешти за апликација.
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Член 9
(1) Одгледувачите од член 10 став 12 од Законот,
треба најдоцна до 31 декември да поднесат барање до
надлежниот орган преку овластената организација, за
потребите на ушни маркици за животни од член 2 став
(1) точка в) од овој правилник, за наредната календарска година.
(2) Барањето содржи:
- код на идентификација на одгледувалиштето;
- податоци за одгледувачот;
- предвидените потреби за ушни маркици чија количина не смее да биде поголем од 200% од бројот на
животни од член 2 став 1 точка а) од овој правилник,
кои се чуваат на одгледувалиштето;
- преостаната залиха на неискористени маркици од
тековната година;
- датум и потпис на одгледувачот.
Содржината на “Барањето за задолжување ушни
маркици” е дадена на образец од Прилог бр. 4 koj е составен дел на овој правилник.
(3) Надлежниот орган ги обезбедува ушните маркици од барањето, земајќи ја во превид состојбата на залиха на ушни маркици. Одобрената количина може да
е помала или еднаква на наведената во барањето. Надлежниот орган обезбедува и клешти за апликација на
ушни маркици.
(4) Одгледувачите врз основа на барањето од став
2 на овој член ја обезбедуваат потребната количина на
ушни маркици, во зависност од залихите кои ги поседува надлежниот орган, и истата може да биде еднаква
или помала од наведената количина во барањето.
Освен ушните маркици, на одгледувачите им се обезбедува и клешта за апликација на ушните маркици.
(5) Одгледувачот треба да води евиденција за ушни
маркици во која ги заведува податоците за количините
на задолжени ушни маркици,бројот на аплицирани
ушни маркици на животните, оштетени и вратени до
надлежниот орган, изгубени и тековната состојба на залихата на ушните маркици. Евиденцијата на ушни
маркици се води на образец од Прилог бр. 5 кој е составен дел на овој правилник.
Член 10
(1) Кога ушната маркица за животни од член 2, став
(1) точка а) од овој правилник е нечитлива, оштетена
или изгубена, одгледувачот поднесува барање до надлежниот орган преку овластената организација за замена на ушната маркица.
(2) Одгледувачот треба да ја евидентира заменетата
ушната маркица во регистарот на одгледувалиште и
преку овластената организација во компјутерската база
на податоци. Во случај кога оригиналната идентификација на животното кое е повторно обележано не може
да се утврди, во регистарот на одгледувалиште и во
компјутерската база на податоци треба да се заведат
следните информации:
- Идентификациски код за одгледувалиштето каде
се врши повторно обележување и
- Изјава од одгледувачот дека животното било родено на одгледувалиштето или дека потекнува од друго
одгледувалиште, вклучувајќи го и идентификацискиот
код на одгледувалиштето.
(3) Одгледувачот за заменетите ушни маркици плаќа 90 денари.
Член 11
(1) Ушните маркици треба лесно да продираат и
фиксираат при нивната апликација. При апликацијата
ушната маркица не треба да го дере увото и да предизвикува воспаление или трајна раздразнетост на раната.
Апликацијата на ушната маркица не треба да предизвикува голема рана и не треба да зафаќа крзно, влакна и
кожа во раната. Ушната маркица не треба да има остри
агли на рабовите и груба површина.
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(2) Ушните маркици не треба да предизвикуваат
алергија или други реакции кои негативно би влијаеле
на заздравувањето на раните, да се заштитени од насобирање на нечистотија и да не содржат загадувачки материи како и да можат да се рециклираат.
(3) Иглата е прицврстена за машкот дел на ушната маркица и треба да е остра, и изработена од метал или материјал
со иста цврстина и некорозивна. Материјалот не смее да предизвикува воспаление на увото на местото каде што се пробива. Машкиот и женскиот дел од ушната маркица треба да
се ротираат на местото каде што се поврзани.
(4) Ушните маркици треба да бидат за еднократна
употреба, да се заштитени од фалсификување и да ги
содржат само податоците пропишани со овој правилник. Ушните маркици се трајни во текот на целиот живот на животното и за тој период треба да останат читливи, флексибилни и цврсто прикачени.
(5) Ушните маркици се со жолта боја, јасно видлива, која
не треба да избледува и не треба да постои можност за отстранување на податоците на ушната маркица со гребење
или со употреба на растворувачи. Податоците на ушната
маркица треба да се ласерски испечатени.
(6) Ушните маркици треба да се направени од флексибилен пластичен материјал, отпорен на стареење, со
висока еластичност на температури од -20°Ц до +50°Ц
и висока отпорност на излитување, отпорни на хидролиза, УВ зрачења, бактерии и озон.
(7) Месецот и годината на производство на ушната маркица треба да биде втиснат без обележување со боја.
(8) Ушните маркици може да се отстранат од животното со раздерување на увото или со кршење на пинот. По
спојувањето на двата дела, ушната маркица треба да се деформира за да биде заштитена од повторна употреба. Минималната сила за раздвојување на деловите на ушната
маркица треба да изнесува 280 Н (Њутни) и останува непроменета во текот на целиот живот на животното.
Член 12
Тетоважи
(1) Животните без уши или со уши помали од 5 см
кои не се наменети за извоз се тетовираат на пазувата
од предната лева нога.
(2) Тетоважата се состои од:
- Код на земјата од две букви „МК“ и
- Индивидуален нумерички код со 9 цифри.
III. Формата, содржината, начинот и постапката на
водење на регистерот на одгледувалиште
Член 13
Регистер на одгледувалиште
Согласно член 11 од Законот, секој одгледувач тековно
надополнетиот регистер на одгледувалиштето треба да го води рачно или компјутерски, според образецот од Прилог бр.6
кој е составен дел на овој правилник.
Регистерот на одгледувалиште ги содржи следниве
податоци:
а) За одгледувалиште:
- Регистерски број на одгледувалиштето (РБО);
- Име и презиме и адреса на одгледувачот;
- Адреса со географски координати на одгледувалиштето;
- Вид на производство; и
- Датум и резултати од последниот попис.
б) За животно:
- вид на животно (овца или коза);
- пол на животното;
- единствен алфанумерички код за идентификација
на животното (код на држава и број на ушна маркица);
- Година на раѓање и датум на идентификација;
- Месец и година на смрт на животното;
- Раса и доколку е познат генотипот; и
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- Кодот на заменетата ушна маркица доколку е извршена замена и датумот на апликација.
в) Датум на извршената инспекција и
г) Потпис на ветеринарниот инспектор кој го извршил инспекцискиот надзор.
Член 14
(1) Заради ажурирање на податоците за бројот на
животни на одгледувалиште, согласно член 4 став (4)
и член 5 став (5) од Законот, во текот на спроведување
на превентивните мерки, овластената организација за
Идентификација и Регистрација спроведува и годишно
ажурирање на сите животни во одгледувалиштата.
Формуларот за ажурирање на податоците се води во
форма на регистер наведен во Прилог бр.6 кој е составен дел од овој правилник.
Согласно член 11 став (1) Законот, доколку ажурирањето не го изврши овластената организација, одгледувачот треба тоа да го стори сам и регистерот да го
достави до овластената организација.
(2) Податоците кои треба да се внесат при годишното
ажурирање се вкупниот број на овци и кози поделени на:
- Вкупен број на животни со две ушни маркици машки и женски;
- Вкупен број на животни до 12 месеци;
- Вкупен број на животни со замененти ушни маркици;
- Вкупен број на животни до 12 месеци без ушни
маркици; и
- Вкупен број на обележани животни наменети за
кланица.
Член 15
При движење на животните во/од одгледувалиштето како дополнување на регистерот на одгледувалиштето служи копија од документот за движење за овци
и кози од член 16 од овој правилник.
IV. Формата и содржината на документите
за движење
Член 16
(1) Во согласност со член 12 од Законот, за секое
движење на животни одгледувачот треба да пополни
документ за движење според образецот од Прилог бр. 7
кој е составен дел на овој правилник.
(2) Документот за движење кој се издава во оригинал и три копии, содржи:
- Единствен број на документот за движење;
- Идентификацискиот код на одгледувалиштето од
каде животното потекнува и име, презиме и адреса на
одгледувачот;
- Идентификацискиот код на одредишното одгледувалиште и име, презиме и адреса на следниот одгледувачот. Кога животното се испраќа во кланица, идентификацискиот код или името и локацијата на кланицата
или во случај на селидба за испаша, одредишното место односно идентификацискиот код на пасиштето;
- За секоја група животни идентификувани со групна идентификација вкупниот број на животни кои се
движат и вид на животни;
- За секое животно идентификувано со индивидуална идентификација индивидуален идентификациски
код на животните и вид на животни;
- Податоците кои се однесуваат на превозните
средства и превозникот вклучувајќи го називот односно името на превозникот, бројот на дозволата на превозникот и регистарскиот број на возилото;
- Број на здравственото уверение;
- Датум на заминување;
- Датум на пристигнување, а за животни испратени
на испаша предвидениот датум на враќање;
- Датум на колење за животни испратени во кланица;
- Причина за заминувањето;
- Потпис на обата одгледувачи и превозникот.
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(3) Оригиналот и една копија за одгледувалиштето
на заминување и две копии за одгледувалиштето на
пристигнување се доставуваат на овластената организација согласно член 21 од Законот.
V. Формата, содржината, начинот и постапката на
водење на централниот регистер и компјутерската
база на податоци
Член 17
(1) Согласно член 13 од Законот, надлежниот орган воспоставува и води компјутерска база на податоци која ги содржи сите податоци неопходни за функционирање на системот за идентификација и регистрација за овци и кози.
Внесувањето на податоците во компјутерската база на податоци се врши на три начини и тоа преку:
- Систем на пишани документи;
- ПДА систем и
- Компјутерски систем.
(2) Компјутерската база на податоци треба да ги содржи следните информации за секое одгледувалиште:
а) Идентификациски код на одгледувалиштето,
б) Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации на географската
локација на одгледувалиштето,
в) Име, адреса и занимање на одгледувачот,
г) Видови на животни кои се чуваат,
д) Вид на производство (месо, млеко, волна),
ѓ) Резултат од пописот на животни и датумот кога
пописот бил спроведен,
е) Движење во и надвор од одгледувалиштето:
- Бројот на животни кои се движеле,
- Идентификациски код на одгледувалиштето на заминување,
- Датум на заминување и пристигнување,
- Идентификациски код на одгледувалиштето на заминување и пристигнување,
ж) Поле за податоци резервирано за Управата за ветеринарство во кое може да се внесуваат информации
за здравствената состојба на животните, ограничување
на движењето, статусот или други релевантни информации за животните во одгледувалиштата.
(3) Одгледувачот до овластените организации треба
да ги испраќа следните уредно пополнети документи:
- Документ за движење на овци и кози;
- Регистер на одгледувалиште за овци и кози; и
- Барање за ушни маркици.
VI. Содржината и формата на записникот за
инспекциска контрола и годишниот извештај
Член 18
Записник
(1) Записникот од инспекциска контрола е во формат А4 и е составен од 2 листа.
(2) Записникот од став (1) е даден на образец во
Прилог бр.8 кој е составен дел на овој правилник.
Член 19
Годишен извештај
(1) Годишниот извештај за извршена контрола е во
формат А4.
(2) Извештајот наведен од став (1) на овој член е даден на образец во Прилог бр.9 кој е составен дел на
овој правилник.
VII. Завршна одредба
Член 20
Овој правилникот влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-6224/1
30 април 2008 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.
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Член 3
Постапување со животните
Животните треба да бидат поштедени од било какво
непотребно возбудување, болка или страдање во текот на
движењето, сместувањето во кланичното депо, фиксирањето, зашеметувањето, колењето и убивањето.
Член 4
Општи барања за кланиците
Конструкцијата, капацитетите и опремата на кланиците како и нивниот начин на работење треба да бидат
такви за да ги поштедат животните од било какво возбудување, болка или страдање што може да се избегне.
Член 5

__________
1032.
Врз основа на член 44, став 4 од Законот за заштита
и благосостојба на животните (''Службен весник на Република Македонија'' бр. 113 /2007), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО
ЖИВОТНИТЕ ВО КЛАНИЦА
Член 1
Предмет на уредување
Со овој правилникот се пропишува начинот на постапување со животните во кланиците во однос на преносот, сместувањето во депо, зашеметувањето, колењето и убивањетo на животни чувани и одгледувани за
производство на месо.
Член 2
Дефиниции
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. кланица се сите објекти , вклучително и објектите за
пренесување и или сместување на животни во кланично депо, кои се користат за комерцијално колење на животни за
производство на месо за исхрана на луѓето;
2. пренос е растоварување на животни или нивно
движење од платформа за растоварување, од штали
или трла во кланицата до простории или до места каде
што треба да се заколат;
3. сместување во кланично депо е чување на животни во штали, трла, покриени површини или на поле
кое ги користат кланици за да им се обезбеди неопходните внимание и активности (вода, добиточна храна,
одмор) пред да бидат заколени;
4. фиксирање е примена врз животното на какви
било постапки наменети за ограничување на неговото
движење за олеснување на ефективно зашеметување
или убивање;
5. зашеметување е секој процес кој, кога се применува на животно, веднаш предизвикува губење на свест
што трае до смртта;
6. убивање е секој процес кој предизвикува смрт на
животно;
7. колење е процес кој предизвикува смрт на животно преку искрварување.

Начин на постапување за движење и натовар на животните во кланици
(1) Копитарите, преживарите, свињите, зајаците и
живината (во понатамошниот текст: животни) донесени во кланиците за колење се пренесуваат и, по потреба, се сместуваат во кланично депо согласно општите
барања од овој правилник, и тоа се:
1) пренесуваат и ако е неопходно сместуваат во
кланичното депо согласно одредбите на член 6, 7 и 8
од овој правилник;
2) фиксираат во согласност со одредбите од член 9
на овој правилник;
3) зашеметуваат согласно одредбите од член 10, 11,
12, 13, 14, 15, и 16 на овој правилник;
4) искрваруваат согласно одредбите од член 17 на
овој правилник.
(2) Во случај на животни кои се колат со посебни
методи на колење при ритуално колење на животните,
одредбите од точка 3 од став (1) на овој член не се применуваат.
Член 6
Начин на постапување за движење истовар
и транспорт на животните во кланици
(1) Секоја кланица треба да има соодветна опрема
и објекти наменти за истовар на животните од транспортните средства.
(2) Животните по нивното пристигнување треба
веднаш да се истоварат. Ако тоа не е возможно, треба
да се заштитат од неповолни временски влијанија и да
се обезбедат со адекватна вентилација.
(3) Животните кои можат да си нанесат повреди
еден на друг, поради нивниот вид, пол, возраст или потекло треба да се чуваат и натоварат одвоено еден од
друг.
(4) Животните треба да се заштитат од неповолни
временски влијанија. Ако животните биле изложени на
високи температури и влажно време треба да се разладат со соодветни средства.
(5) Условите и здравствената состојбата на животните треба да се контролираат и да се проверуваат најмалку секое утро и вечер.
(6) Животните кои имаат почуствувано болка, кои
страдале за време на транспортот или по нивното пристигнување во кланицата, болни, слаби или повредени,
како и неодлачените животни треба да се заколат веднаш. Ако е ова неизводливо, тие треба да се одвојат и
да се заколат што е можно побрзо и тоа во наредните
два часа. Животните кои се неспособни да се движат,
не смеат да се влечкаат до местото каде се колат, туку
треба да се убијат каде што лежат или онаму каде е
возможно тоа да се направи, при тоа непредизвикувајќи непотребно страдање, или да се транспортираат на
количка или подвижна платформа до местото каде ќе
се заколат.
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Член 7
Начин на постапување со животни кои се
пренесуваат без контејнери
(1) Опремата за истовар на животните во кланици
треба да има под кој не се лизга, а ако е неопходно и
странична заштита. Мостовите, рампите и тесните премини треба да имаат поставено страници, огради или
некои други средства за заштита и спречување животните да паднат. Излезните или влезните рампи треба да
имаат што е можно помала косина.
(2) За време на истоварот, треба да се внимава животните да не се уплашат, вознемируваат или тормозат
и да се обезбеди да не се превртат. Животните не треба да се подигаат од страна на главата, роговите, ушите, нозете, опашот или волната, на начин кој предизивикува непотребна болка или страдање. Кога е неопходно, животните треба да се водат поединечно.
(3) Животните треба да се тераат со внимaние. Ходниците треба да бидат изведени на начин кој го намалува ризикот од повреда на животните и така уредени
да се искористат нивните тенденции за живеење во стадо. Инструментите наменети за водење на животните
треба да се користат единствено за таа цел и само во
куси рокови. Користењето на инструментите за електричен шок треба да се избегнува што е можно повеке
и овие инструменти треба да се користат единствено за
возрасни говеда и свињи кои одбиваат да се движат и
само кога тие имаат пред себе доволно простор за движење по него. Електричните шокови не треба да траат
повеќе од една секунда, распоредени во соодветни интервали и животните треба да имаат пред себе доволно
простор за движење по него. Електричните шокови
треба да се нанесуваат само на мускулите од сапите и
не треба да се повторуваат доколку животното не реагира.
(4) Животните не треба да се удираат со рака или
нога, ниту пак на нив да се применува притисок на
нивните сензитивни делови од телото. Посебно не смее
да се кршат или виткаат опашите и притискаат очите.
(5) Животните не треба да се однесат на местото каде ќе се колат, освен доколу не се заколат веднаш, а
ако не се колат веднаш по нивното пристигање, тогаш
треба да се сместат во кланичното депо.
(6) Кланиците треба да се опремени со соодветен
број на кланични депоа, заради адекватно сместување
на животните и заштита од неповолните надворешни
влијанија.
(7) Кланичните депоа особено треба да имаат:
1) под кој го намалуваат ризикот од лизгање и кој
не предизвикува повреда кај животните во контакт со
него,
2) aдекватна вентилација, имајќи ги во предвид екстремните температури и влажноста на воздухот кои
може да се очекуваат. Онаму каде се бараат механички
средства за вентилација, треба да постојат процедури и
средства во итни случаи и во случај на откажување.;
3) вештачко осветлување до степен кој овозможува
преглед на сите животни во секое време и ако е неопходно, треба да постои и адекватно помошно расветлување;
4) кадешто е неопходно, опрема за врзување на животни;
5) кадешто е неопходно, соодветна простирка за сите животни кои преноќуваат во депото.
(8) Кланиците, кои освен кланичните депоа од став
(7) на овој член, поседуваат и теренски депоа без природно засолниште или сенка, треба да се обезбеди соодветна заштита од неповолни временски влијанија.
Теренските депоа треба да се одржуваат во состојба која обезбедува дека животните не подлежат на физички,
хемиски или други здравствени опасности.
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(9) Животните кои не се земаат веднаш по нивното
пристигање во кланица, треба да имаат пристап до вода
за пиење од соодветните уреди во секое време. Животните кои не се колат во време од 12 часа по нивното
пристигнување треба да се нахранат и треба да добијат
последователна умерена количина на храна во соодветни интервали.
(10) Животните кои се чуваат 12 или повеќе часа во
кланица треба да се однесат во кланичното депо и кога се врзани, тоа треба да се изведе на начин кој им
овозможува да легнат без никакви потешкотии. Доколку животните не се заврзани, треба да им се обезбеди
храна на начин кој ќе овозможи да се хранат без вознемирување.
Член 8
Начин на постапување со животни кои се испорачуваат во контејнери
(1) Контејнерите во кои животните се транспортираат треба да се ракувааат внимателно и истите не треба да се исфрлаат, испуштаат или удираат. Каде е возможно, контејнерите треба да се натоварат и истоварат
хоризонтално и механички.
(2) Животните кои се испорачуваат во контејнери
со перфорирано или флексибилно дно треба да се истоварат со особено внимание за да се избегне било каква
повреда. Каде е соодветно, животните треба поединечно да се истовараат од контејнерите.
(3) Животните кои се транспортираат во контејнери
треба да се заколат веднаш,а доколку тоа не е можно
треба да се обезбеди соодветно напојување и хранење.
Член 9
Начин на постапување при фиксирање на
животните пред зашеметување и колење
(1) Пред зашеметување и колење животните треба
да се фиксираат на содветен начин, за да се поштедат
од секоја болка, страдање, вознемирување, повреди
или контузии кои може да се избегнат. Во случај на ритуално колење, за фиксирање на говедате пред колење
се користат механички методи на начин да се избегне
секаква болка, страдање или вознемирување, или какви
било повреди или контузии на животните.
(2) Нозете на животните не треба да бидат врзани и
животните не треба да се обесуваат пред да се зашеметат или убијат. Живината и зајците може да се обесат
за колење, доколку се превземени соодветни мерки,
така да истите се во доволно релаксирана состојба за
зашеметување која се изведува ефикасно и без никакво
непотребно одложување. Држењето на животното во
систем за фиксирање не се смета за обесување.
(3) Животните кои се зашеметуваат или убиваат со
механички или електрични средства кои се применуваат на глава, треба да се постават во таква позиција со
која опремата може да се применува и функционира
едноставно, прецизно и во соодветно време. Кај копитари и говеда, дозволена е употреба на соодветни
средства за фиксирање на движењата на главата.
(4) Опремата за електрично зашеметување не може
да се користи како средство за фиксирање, имобилизација или како средство кое ќе ги приморува животните
да се движат.
Член 10
Начин на постапување за време на зашеметување
и убивање
(1) Животните донесени во кланиците за колење се
зашеметуваат пред колење или се убиваат моментално
со дозволени методи за зашеметување.
(2) Употребата на ножеви, чекан или секира не е
дозволена за зашеметување или убивање.
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Член 11
Зашеметување
(1) Дозволени методи на зашеметување се:
1) Клинест пиштол
2) Контузија
3) Eлектронаркоза
4) Изложување на јаглероден диоксид
(2) Методите на зашеметување треба да ги доведат
животните во несвесна состојба која трае се додека не
се заколат, поради што треба да се поштедат од сите
страдања кои може да се избегнат.Зашеметувањето не
треба да се изведува доколку не е возможно животното
да се изкрвари веднаш по зашеметувањето.
Член 12
Клинест пиштол
(1) При зашеметувањето со клинаст пиштол, инструментите треба да се поставени така што обезбедуваат дека проектилот влеува во церебралниот кортекс.
Не е дозволено застрелување на говедата во темето.
Овците и козите може да се застрелаат во теме, ако
присуството на роговите спречува да се употреби во
круната на главата. Во тој случај истрелот треба да се
смести веднаш позади базата на роговите и да се усмери кон устата, и искрварувањето мора да започне во
рок од 15 секунди од застрелувањето.
(2) Кога се користи клинест инструмент, операторот треба да провери и обезбеди дека резето е целосно повлечено назад после секој истрел. Ако тоа не е така вовлечено, инструментот не може да се искористи
повторно се додека не се поправи.
(3) Животните не може да се сместуваат во боксовите за зашеметување освен ако операторот кој ги зашеметува животните е подготвен да ги зашемети веднаш по нивното сместување во боксот. Животните не
треба да се држат фиксирани во главата се додека лицето кое го изведува колењето не е подготвено да ги
зашемети.
Член 13
Контузија
(1) Зашеметувањето со контузија е дозволено само
доколку се користат инструмент со механички механизам со кој се задава удар во черепот. Операторот треба да обезбеди дека инструментот е применет во правилна положба и дека е искористена точна јачина на
патронот, во согласност со инструкциите на производителот, за да се добие ефикасно зашеметување без
фрактура на черепот.
(2) Во случај на мали групи зајаци каде што се задава немеханички удар во черепот, постапка треба да се
изврши на начин што животното веднаш се онесвестува и останува онесвестено до неговата смрт и животните се поштедуваат од какво било возбудување, болка
или страдање кое може да се избегне.
Член 14
Електронаркоза
(1) При зашеметувањето со електронаркоза со електроди, електродите треба да се наместат директно на
мозокот, оневозможувајќи го струјниот премин преку
него. Треба да се превземат соодветни мерки за да се
осигура дека постои добар електричен контакт, особено со отстранување на вишокот волна или мокрење на
кожата.
(2) Кога животните поединечно се зашеметуваат,
апаратот за електронаркоза треба:
1)да има инкорпорирано инструмент кој го мери
напонот на полнење и ја спречува работата на апаратот
ако минимумот што се бара не може да се пренесе;
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2)да има инкорпорирано звучен или видлив инструмент кој ќе ја покажуа должината на времетрааењето
на апликацијата на животното;
3)да е поврзан со уредот кој ја покажува волтажата
и електричниот напон, така сместен за да биде јасно
видлив на операторот.
Член 15
Зашеметување со водено купатило
(1) При зашеметувањето во водено купатило, за живината нивото на вода треба да биде прилагодливо со
цел да се обезбеди дека има добар контакт со главата
на птиците. Силината и времетраењето на струјата треба да биде таква за да може да се обезбеди дека животното веднаш подлежи на губење на свест и останува
несвесно се до неговата смрт.
Кога живината се зашеметува во група и во водено
купатило, волтажата која е доволна за да се добие струја со која ќе се обезбеди дека секоја птица е зашеметена, треба да се одржува.
(2) Соодветни мерки треба да се превземат за да се
обезбеди дека при зашеметувањето во водено купатило
струјата поминува прописно, особено дека има добар
струен контакт и добар контакт при навлажнување на
ногата.
(3) Водените купатила за живина треба да се со адекватна големина и длабочина според видот на птицата
која се коле и не смеат да се преливаат на влезот. Електродите кои се потопени во вода треба да се протегаат
по должина на воденото купатило.
(4) Ако е неопходно, треба да биде обезбедена и мануелна подршка.
Член 16
Јаглерод диоксид
(1) При зашеметувањето со изложеност на јаглероден диоксид, концентрацијата на јаглеродниот диоксид
за зашеметување на свињи треба да има волумен од
најмалку 70%.
(2) Комората во која свињите се изложени на гас и опремата
која се користи за пренесување на свињите преку нив, треба да
биде така дизајнирана, конструирана и одржувана за да се избегнат повреди на свињите и притисок во градите и да ги оневозможи истите да останат во исправена положба додека не ја изгубат
свеста. Во конвеерскиот механизмот и комората треба да има
адекватно осветлување кое ќе дозволи свињите да се гледаат меѓусебно или да гледаат во нивното опкружување.
(3) Во комората треба да се постават уреди за мерење
на концентрацијата на гасот, кога ќе се постигне точката на
максимална изложеност и уреди за давање јасно, видливо и
звучно предупредување, ако концентрацијата на јаглероден
диоксид падне под нивото кое се бара.
(4) Свињите треба да се сместат во торови или контејнери во кои тие ќе можат да се гледаат меѓусебе и да
се спроведуваат во гасната комора и тоа во времетраење од 30 секунди одкога ќе влезат во инсталацијата.
Тие треба да се спроведат колку што е можно побрзо,
од влезот до точката со максимална концентрација на
гасот и треба да се изложат на неа доволно долго за да
останат несвесни додека да се убијат.
Член 17
Начин на постапување при искрварување
на животните
(1) За животни кои се зашеметени, искрварувањето
треба да започне колку што е можно побрзо по зашеметувањето и треба да се изведува на начин кој обезбедува брзо, профузно и комплетно искрварување. Искрварувањето треба да се изведе пред на животото да му
се поврати свеста.
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(2) Животните кои се зашеметени треба да се искрварат со инцизија-засекување наујмалку на една од каротидните артерии или садовите од кои тие потекнуваат. По засекувањето на крвните садови, не треба да се
изведуваат никакви други подтовителни процедури,
ниту електрични стимулации на животните пред да заврши искрварувањето.
(3) Кога едно лице е одговорно за зашеметување,
заврзување со ланци, подигање и искрварување на животните, лицето треба да ги изведува тие операции непрекинато на едно животно пред да започне со изведба
на операции на друго животно друго животно.
(4) Мануелна подршка треба да се обезбеди кога
живината се искрварува преку автоматски секачи на
вратот така што, во случај на прекинување на работата,
птиците можат да се заколат веднаш.
Член 18
Опрема
(1) Инструментите, опремата за фиксирање и другата опрема и уреди за зашеметување и убивање треба
да бидат дизајнирани, конструирани, одржувани и користени на начин да се постигне брзо и ефективно зашеметување или убивање.
(2) Соодветна резервна опрема и и инструментите
за зашеметување и убивање треба да се чуваат на местото на колење за употреба во итни случаи и истите
треба да одржуваат.
(3) На барање на Управата за Ветеринарство, операторот со кланицата треба да обезбеди докази дека инструментите, опремата за фискирање другата опрема и
уреди за зашеметување и убивање се во согласност со
начелата на овој правилник и се во добра состојба .
Член 19
Персонал
(1) Персоналот ангажиран за преносот, сместување
во кланичното депо, фискирањето, зашеметување, колење или убивање на животни треба да има соодветно
ниво на знаење и вештини неопходно за хумано и ефикасно извршување на задачите.
(2) На барање на Управата за Ветеринарство, операторот со кланицата треба да обезбеди докази дека лицата
кои се вработени во процесот на колење ја имаат потребата вештина, способност и професионално знаење.
Член 20
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.
__________
1033.
Врз основа на член 9 став 2, член 10 став 2, член 15
став 3, член 23 став 3 и член 25 став 4 од Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја
(,,Службен весник на Република Македонија” бр.
55/2007) и член 55 став 1 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа (,,Службен
весник на Република Македонија” бр. 58/2000 и
44/2002), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО
I. Се овластува Шумарскиот факултет - Скопје, за
вршење на следните работи:
1. Издвојување на провениенциски подрачја;
2. Признавање на типови основен материјал;
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3. Утврдување дали правното лице ги исполнува
условите за да биде регистрирано за производство на
репродуктивен материјал од шумски видови дрвја;
4. Вршење на стручни контроли на репродуктивен
материјал во расадник и
5. Испитување и утврдување на квалитет на репродуктивен материјал - семе и/или делови од растение.
II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 09-5765/1
29 април 2008 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1034.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за лековите
и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија", бр.106/2007), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ОДОБРЕНИЕТО
ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на пренос
на одобрението за ставање на лек во промет, содржината на документацијата и другите потребни податоци за
пренос на одобрението.
Член 2
Пренос на одобрението за ставање на лек во промет
на друг носител кој ги исполнува условите од Законот
за лековите и медицинските помагала (во натамошниот
текст: Закон), Правилникот за добивање на одобрение
за ставање на лек во промет и овој правилник се врши
врз основа на поднесено барање од постојниот носител
на одобрението за ставање на лек во промет.
Член 3
Барањето за пренос на одобрението содржи:
- пропратно писмо,
- образец на барање за пренос, даден во прилог на
овој правилник,
- документација потребна за преносот,
- договор склучен помеѓу идниот носител на одобрението за ставање на лек во промет и производителот на лекот;
- доказ дека идниот носител на одобрението за ставање на лек во промет е запишан во Централниот регистар на Република Македонија;
- доказ дека идниот носител на одобрението има вработено лице одговорно за фармаковигиланца со податоци за име
и презиме, стручна подготовка, постојана адреса и други информации за контакт со лицето одговорно за фармаковигиланца, потребни за функционирањето на системот на фармаковигиланца, и тоа најмалку: телефонски број(еви) на кои ќе
обезбеди постојана достапност, број на факс, адреса на електронска пошта, и копија на дипломата на лицето одговорно
за фармаковигиланца и
- доказ за платена административна такса и платени
надоместоци.
Член 4
Пропратното писмо од член 3 став 1 алинеа 1 на
овој правилник содржи:
- меморандум/лого, име и адреса на носителот на
одобрението и име на одговорното лице;
- име и адреса на идниот носител на одобрението за
ставање на лек во промет;
- предвиден датум на спроведување на бараниот
пренос и
- датум и потпис на одговорното лице.
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Член 5
Документацијата за пренос на одобрението од член
3 став 1 алинеа 3 на овој правилник содржи:
- список на лекови што се предмет на пренос (име,
јачина, фармацевтска дозирана форма, големина на пакување, број на одобрението за ставање во промет со
рок на важност);
- изјава на постојниот носител на одобрението за
ставање на лек во промет со која го одобрува преносот
на одобрението за ставање во промет, преносот на сите
обврски, права и должности, преносот на целокупната
документација за лекот, вклучувајќи ги и сите одобрени промени и издаденото одобрение за ставање во промет, со потпис на одговорното лице;
- ажурирани информации за лекот (збирен извештај
за особините на лекот, означување на пакувањето и
упатство за пациентот);
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- изјава на идниот носител на одобрението за ставање на лек во промет за прифаќање на обврските и правата на носител на одобрението за ставање во промет,
како и ажурираната документација за лекот и
- доказ дека преносот на одобрението за ставање на
лек во промет е одобрен од производителот.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 15-6621/1
22 април 2008 година
Скопје

Министер,
д-р Имер Селмани, с.р.
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