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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4469. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар – деловен простор кој се наоѓа на 

КП бр.4700 за КО Гостивар-1, ул. „Браќа Ѓиноски“, 

бр.17 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 

01, кат ПР, број на посебен дел од зграда 20, намена на 

посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 

39 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, 

влез 01, кат ПР, број на посебен дел од зграда 20, на-

мена на посебен дел од зграда X, со внатрешна пов-

ршина од 04 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7260/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

4470. 

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВ-

СТВО - КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство -Клиника за уво, нос и грло му 

престанува користењето на недвижна ствар зграда 

бр.20, влез 001, кат 01, со внатрешна површина од 351 

м2, која се наоѓа  на КП бр.429, за КО Центар 2, запи-

шана во Имотен лист бр.18000, сопственост на Репуб-

лика Македонија.  

 

Член 2 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7657/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

4471. 

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВ-

СТВО - КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство -Клиника за очни болести, му 

престанува користењето на недвижна ствар – зграда 

бр.20, влез 001, кат ПР, со внатрешна површина од 391 

м2, која се наоѓа на КП бр.429, за КО Центар 2, запи-

шана во Имотен лист бр.17966, сопственост на Репуб-

лика Македонија. 

 

Член 2 

   Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7657/2 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4472. 

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВ-

СТВО - КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА 

                                                     

Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство - Клиника за неврологија, му 

престанува користењето на недвижна ствар – зграда 

бр.19, влез 001, кат ПР, со внатрешна површина од 332 

м2, која се наоѓа на КП бр.429, за КО Центар 2, запи-

шана во Имотен лист бр.17999, сопственост на Репуб-

лика Македонија. 

        

Член 2 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7657/3 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

4473. 

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  ЗДРАВ-

СТВО - КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА 

                                                     

Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство -Клиника за дерматологија, му 

престанува користењето на недвижна ствар – зграда 

бр.19, влез 001, кат 01, со внатрешна површина од 340 

м2, која се наоѓа на КП бр.429, за КО Центар 2, запи-

шана во Имотен лист бр.17965, сопственост на Репуб-

лика Македонија. 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7657/4 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

4474. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 26.10.2016 година, до-

несе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 

ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 

СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Државниот 

студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола да спроведе 

постапка за избор на правно лице кое врши дејност или 

поседува дозвола за собирање и/или транспортирање 

на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вред-

ност односно се дотраени, неупотребливи и технолош-

ко застарени и не можат да се продадат или разменат 

како такви согласно Одлуката за утврдување пописот 

за 2015 година донесена од Управниот одбор на 

Државниот студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола за 

усвојување на Извештаите за попис на средствата, по-

барувањата и обврските за 2015 година бр.02-37/2-5 од 

8.2.2016 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7803/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), а во врска со член 23 став 5 и член 28 став 1 од Законот за музеите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – СУВЕНИРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА  
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од Министерството за култура се отстапуваат движни ствари – сувенири на Националната 
установа Музеј на Македонија - Скопје без надомест, за комерцијална продажба, и тоа: 

4475. 
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Член 2 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

         Бр. 42-7586/1 Заменик на претседателот 

  26 октомври 2016 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 



 Стр. 24 - Бр. 199                                                                                  31 октомври 2016 
 

 

4476. 
Врз основа на член 5 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14) 

Владата на Република Македонија, на седница одржана 

на 26.10.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА 

ТУРИЗМОТ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Програмата за промоција и поддршка на туриз-

мот за 2016 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 2/16) во членот 1 во ставот 2 износот 

„205.950.000,00“ се заменува со износот „185.950.000,00“, 

а износот “158.490.000,00“ се заменува со износот 

„138.490.000,00“. 

 

Член 2 

Во членот 2, во точката а) во воведната реченица 

износот „48.250.000,00“ се заменува со износот 

„39.925.390,00“. 

Во потточката 1 износот „5.000.000,00“ се заменува 

со износот „4.000.000,00“. 

Во потточката 3 износот „4.500.000,00“ се заменува 

со износот „3.500.000,00“. 

Во потточката 4 износот „13.000.000,00“ се замену-

ва со износот „9.400.000,00“. 

Потточката 6 се брише.  

Во потточката 7 која станува потточка 6 износот 

„3.000.000,00“ се заменува со износот „425.390,00“. 

Во точката б) во воведната реченица износот 

„10.949.000,00“ се заменува со износот „14.273.610,00“.  

По потточката 15 се додава нова потточка 16, која 

гласи:  

„16. Проект „Поддршка на пет општини“ – предви-

дува изработка на печатен промотивен материјал за 

промоција на градовите Скопје, Битола, Охрид, Струга 

и Крушево со цел промоција на туристичките потенци-

јали на истите.“ 

 

Член 3 

Во членот 3, износот „91.000.000,00“ се заменува со 

износот „76.000.000,00“. 

 

Член 4 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7636/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4477. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2016 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.209/15), Владата на Република Македонија,  на сед-

ницата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-

ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ 

УЧИЛИШТА ЗА  2016 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

средни училишта за 2016 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 2/16  и 90/16), во точката 1 

табелата „Опис на планирани активности и распредел-

ба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТГ – Изградба на средни училишта“, се заменува со но-

ва табела, која гласи:  

 

„Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – 

Изградба на средни училишта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табелата „Опис на планирани активности и распре-

делба на финансиски средства обезбедени со Потпрог-

рама ТД – Реконструкција на средни училишта“, се за-

менува со нова табела, која  гласи:  
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„Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – 

Реконструкција на средни училишта“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7801/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

4478. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2016 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

209/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.10.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-

ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ 

УЧИЛИШТА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

основни училишта за 2016 година („Службен весник на 

Република Македонија” бр 2/16 и 90/16), во точката 1  

табелата “Опис на планирани активности и распредел-

ба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТА – Изградба на основни училишта“, се заменува со 

нова табела, која  гласи:  

„Опис на планирани активности и распределба 

на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТА – Изградба на основни училишта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табелата “Опис на планирани активности и распре-

делба на финансиски средства обезбедени со Потпрог-

рама ТБ – Реконструкција на основни училишта”, се за-

менува со нова табела, која  гласи:  

 

„Опис на планирани активности и распределба 

на финансиски средства обезбедени со Потпрограма 

ТБ –Реконструкција на основни училишта: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-7802/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕ-

ТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

4479. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 

79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 

53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите 

(„Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 

43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 

член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-

ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 

21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 

225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 

24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  

93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и 

Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 

уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 

и/или производство на нафтени деривати („Службен 

весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-

сија за енергетика на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 31.10.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 26,763 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 28,440 

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 26,128 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 25,396 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 19,550 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 63,00 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 65,00 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 50,00 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 38,50 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 24,591 

 

 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафте-

ни деривати можат да ги формираат цените  за од-

делни нафтени деривати во однос на највисоките це-

ни од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 

пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит по-

ниски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит понис-

ки (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела 

и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,957 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,975 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,215 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,191 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.11.2016 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-1906/1  

31 октомври 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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