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1212.
Врз  основа  на  член 57 став (1)  алинеја 2 од  Зако-

нот  за  ветеринарно  здравство (“Службен  весник  на  
Република  Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11  и 
123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-
ство донесе

Н А Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРО-
ЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД 
КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕ-
НЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИ-
ТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2013 ГОДИНА

Член 1
Во Наредбата за извршување на ветеринарните мер-

ки и контроли за заштита на јавното здравство од конта-
миненти или резидуи кои се пренесуваат од животните 
или производите од животинско потекло во 2013 годи-
на ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
9/13 и  27/13), членот 6-а се менува и гласи:

1) Операторите  со  млеко треба да воспостават про-
цедури со кои ќе обезбедат исполнувањето на барања 
за максималните нивоа на микотоксини од Правилни-
кот за општи барања за безбедност на храната Табела 
бр. 5 точка 1.3. (афлатоксин М 1) кои треба да вклучува-
ат и лабораториско испитување при прием на суровото 
млеко во објектите за преработка на млеко. 

2) Лабораториското испитување од став (1) на овој 
член треба да се врши со метод на репрезентативен при-
мерок најмалку еднаш неделно под надзор на официјал-
ниот ветеринар.“

Член 2
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.  11 - 925/3
5 април 2013 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
_____________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1213.
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 „МАКПЕТ-
РОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на 
продажната цена на природниот гас за април 2013 годи-
на, на седницата одржана на 11 април 2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 
ОД 2013 ГОДИНА

Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на при-
родниот гас за месец април од 2013 година, се утврдува 
да изнесува 27,5461 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 фактур-
на цена на природниот гас со вклучени зависни трошо-
ци) во износ од 27,2503 ден/nm3 и цена за услугата снаб-
дување на тарифните потрошувачи непосредно приклу-
чени на системот за пренос на природен гас во износ 
од  0,2958 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 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за тариф-
ните 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 април 2013 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
28,7926 ден/nm3. 
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-

сток на цената на природниот гас за месец април од 
2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
5,1827 ден/nm3.
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-

рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец април од 2013 година 
изнесува 33,9753 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 48,1100 денари за еден САД долар, 
за месец март од 2013 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 објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

УП1 Бр. 08-54/13
11 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1214.
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), Министерството за труд и социјална по-
литика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 
2013 година, во однос на месец февруари 2013 година, 
е повисока за 0,1%.

2. Правото на пораст на платите за месец март 2013 
година, во однос на месец февруари 2013 година, за ра-
ботодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија изнесува 0,05%.

                                                      Министер,
Спиро Ристовски, с.р.


