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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

2769. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ЈАПОНИЈА 

 

I 

Г-ѓа Андријана Цветковиќ се отповикува од долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Јапонија, со седиште во Токио.  

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Јапонија престанува 

заклучно со 30.09.2018 година.  

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

  

Указ број 77  Претседател 

3 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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логијата........................................... 10 
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2770. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 

НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА 

 

I 

Г-ѓа Александра Миовска се поставува на долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-

публика Македонија во Обединетото Кралство на 

Велика Британија и Северна Ирска, со седиште во 

Лондон. 

 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ број 78   Претседател 

3 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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2771. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И  ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР  НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА 

  

I 

Г. Серџим Мухамед се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија во Кралството Норвешка, со седиште во Осло. 

 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ број 79   Претседател 

3 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

2772. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО ЦРНА ГОРА 

  

I 

Г. Михајло Трпкоски се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 

Македонија во Црна Гора, со седиште во Подгорица. 

 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ број 80  Претседател 

3 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

2773. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

  

I 

Г. Васил Пановски се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-

донија во Република Полска, со седиште во Варшава. 

 

II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ број 81  Претседател 

3 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2774. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 

67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 го-

дина, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-

ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 

ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-

ТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дота-

циите од Буџетот на Република Македонија за 2019 го-

дина за јавните установи за социјална заштита - домо-

ви за стари лица, по општини кои ги исполниле усло-

вите за пристап до блок дотациите за финансирање на 

пренесените надлежности. 

  

Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 

година во Раздел 15001 – Министерство за труд и соци-

јална политика, Потпрограма А2 – Пренесување  на 

надлежности на ЕЛС,  ќе се врши финансирање за деј-

носта социјална заштита-домови за стари лица. 
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Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 

следните критериуми: 

- основна сума по корисник за сместување во оп-

штински јавни установи за стари лица согласно состој-

бата на корисникот, подвижен или неподвижен и пар-

тиципацијата на корисникот во услугата, со вкалкули-

рани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од ос-

танатите општински јавни установи за стари лица каде 

што периодот на греење значително е подолг од перио-

дот на греење во останатите општини; 

- бројот на сместени лица (корисници на социјална 

услуга) во општински јавни установи за стари лица 

- број на вработени во општински јавни установи за 

стари лица. 

 

Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 

следната формула: 

 

BD i социјална заштита = OS i  х Коефициент i 

 

OS i  = Т  х  Br i 

 

BD i социјална заштита – претставува блок дота-

ција за сместување на стари лица во општинските јавни 

установи за стари лица, по општина; 

OS i  – претставува основна сума по корисник го-

дишно за сместување на стари лица во општинските 

јавни установи за стари лица, по општина; 

Т – претставува трошок (цена) по корисник годиш-

но за сместување на стари лица во општинските јавни 

установи за стари лица, по општина. Трошокот (це-

ната) по корисник е утврдена во зависност од состојба-

та на корисникот (подвижен или неподвижен корис-

ник) и партиципација на корисникот во трошоците на 

услугата. 

Br i – претставува фактички број на социјални ко-

рисници во општинските јавни установи за стари лица, 

по општина; 

Коефициент i – преставува коефициент според 

бројот на вработени во општинските јавни установи за 

стари лица, по општина. 

 

 

Член 5 

Средствата за блок дотации за јавните установи за 

социјална заштита - домови за стари лица,  се насочу-

ваат во општините каде што е седиштето на устано-

вата, од Буџетот на Република Македонија преку Ми-

нистерството за труд и социјална политика, месечно 

или во динамика договорена со Министерството за фи-

нансии. 

Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година. 

 

Бр. 44-7035/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2775. 

Врз основа на член 48 став (1) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 31.7.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 

ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е 

СОСОПСТВЕНИК НА НАЈМАЛКУ 70 % ОД ВКУП-

НАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАС-

ТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА  

ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди градежно земјиште на кое Републи-

ка Македонија е сосопственик на најмалку 70% од 

вкупната површина на градежната парцела на другите 

сосопственици на катастарските парцели од кои е фор-

мирана градежната парцела предмет на отуѓување бр. 

7.1 предвидена со Детален урбанистички план: Измена 

и дополнување на ДУП Димитар Влахов-дел, донесен 

со Одлука бр. 0701-411/10 од 28.2.2002 година, кое 

преставува  дел од КП бр. 3486, КО Велес, со катастар-

ска култура ГНЗ-градежно неизградено земјиште, со 

површина од 114 м2, запишано во Имотен лист бр. 

9854, согласно Геодетски елаборат за нумерички пода-

тоци бр. 0801/16-79-3 од 22.3.2016 година, по цена од 

1500 денари за м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Општина Велес соглас-

но Одлуката за вршење на работите за располагање со 

градежно земјиште сопственост на Република Македо-

нија за Општина Велес („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.12/12). 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-3016/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2776. 

Врз основа на член 18 став (1) 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, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР НА ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Основно јавно обвинителство 

Штип му се дава на трајно користење, без надомест  

недвижна ствар - објект кој се наоѓа на ул. „Г. Михајло 

Апостолски“ бр.16 во Штип, на КП бр. 8421, КО Штип 

4, запишана во Имотен лист бр.18494, сопственост на 

Република Македонија, и тоа: 

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, 

влез 1, кат 3, намена на посебен дел од зграда ДП, 

внатрешна површина од 270 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6248/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2777. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 31.7.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА ОГ-

РЕВНО И ТЕХНИЧКО ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД 

ШУМА И ДРУГИ КОРИСТЕЊА ВО ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА 

НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” –  

СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за огревно и техничко дрво и производи од  шума и 

други користења во Јавното претпријатие за управува-

ње и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен”- 

Скопје бр. 02-530/2 од 12.7.2018 година, донесен од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата одржана на 12.7.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6276/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2778. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-

трола на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 31.7.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА 

КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШ-

ТВО ЗА  ТРГОВИЈА  И  УСЛУГИ ФАРМАРОЛЛИ  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за трговија и услуги 

ФАРМАРОЛЛИ ДООЕЛ Скопје со број 19-418/6 од  

4.7.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-6838/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2779. 

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, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 го-

дина, донесе 
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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, ПРЕ-

РАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност на Државниот 

студентски дом „Скопје“ – Скопје, да спроведе поста-

пка за избор на правно лице кое врши дејност или по-

седува дозвола за собирање и/или транспортирање, 

преработка, рециклирање и уништување на отпад на 

движни ствари – опрема кои немаат вредност, односно 

се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и 

неможат да се продадат или разменат како такви, сог-

ласно Збирeн извештај за извршениот вонреден попис 

на средствата и изворите на средствата во Државен 

студентски дом „Скопје“ – Скопје, број 02-799/3 од 

25.6.2018 година и Одлука за усвојување на Збирен из-

вештај за извршениот вонреден попис на средствата и 

изворите на средствата во Државен студентски дом 

„Скопје“ – Скопје, број 02-799/4 од 25.6.2018 година, 

донесена од Управниот одбор на Државниот студен-

тски дом „Скопје“ - Скопје. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
Бр. 44-6872/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

2780. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 79/09, 36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 

51/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 31.7.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

I. Појдовна основа 

 

Програмата за условен паричен  надоместок за 

средно образование има за цел подобрување на приста-

пот и квалитетот на образованието за ученици во сред-

но образование од домаќинства кои се корисници на 

право на социјална парична помош. 

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-

рични надоместоци за учениците, кое право е условено 

со запишување и посетување на средното образование 

и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 

средно образование од домаќинства корисници на пра-

вото на социјална парична помош, како и реализација 

на задолжителното средно образование во Република 

Македонија.  

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 

септември 2018/ јуни 2019  година.  

 

II. Корисници 

 

Корисници на оваа програма се ученици од дома-

ќинства кои се корисници на право на социјална парич-

на помош и  од домаќинства на кои им мирува правото 

на социјална парична помош (во понатамошниот текст:  

корисник ). 

Корисникот остварува условен паричен надоместок 

за средно образование доколку: 

- не остварува право на детски додаток, согласно со 

Законот за заштита на децата, 

- е запишан како редовен ученик во средно учи-

лиште, 

- редовно ја завршил претходната учебна година во 

која користел условен паричен надоместок, и 

- е на средношколска возраст, согласно  Законот за 

средно образование. 

Корисникот користи условен паричен надоместок 

за средно образование, ако: 

- е  редовен ученик и 

- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на 

реализирани часови . 

Условениот паричен  надоместок за средно образо-

вание престанува во следниве случаи: 

- корисникот матурирал во средно училиште,  

- корисникот повеќе  не е на средношколска воз-

раст, 

- корисникот го прекинал посетувањето на средно 

училиште, 

- доколку правото е остварено врз основа на невис-

тинити или нецелосни податоци, 

- корисникот остварил право на детски додаток, 

- примателот на надоместокот поднесе барање за 

престанок на правото на условен паричен  надоместок 

за средно образование и 

-домаќинството не е веќе корисник на социјална па-

рична помош. 

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се 

врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката 

од оправдани причини не може да и се исплати надо-

местокот, исплатата ќе се врши на носителот на право-

то на социјална парична помош, определен од страна 

на центарот за социјална работа ( во натамошниот 

текст: примател на надоместок). 
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Примателот на надоместокот, исплатата на услове-

ниот паричен надоместок за средно образование ја вра-

ќа  доколку: 

- примил  износ повисок од износот утврден со оваа 

програма и 

- примил неоснована исплата врз основа на невис-

тинити или нецелосни податоци, за кои знаел или мо-

рал да знае дека се невистинити или нецелосни. 

Условениот паричен надоместок за средно образо-

вание остварен врз основа на Програмата за условен 

паричен  надоместок за средно образование за учебна-

та 2017/2018 година, а за кој не е извршена исплата од 

било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата 

на примателот на надоместокот, согласно со оваа прог-

рама. 

Примателот на надоместокот го известува центарот 

за социјална работа за секоја промена која се однесува 

на: 

- промена на статусот на примателот на надоместо-

кот и на корисникот, 

- промена на училиште (корисникот го променил 

или го напуштил училиштето)  и 

- промена на домашната адреса. 

 

III. Мерки 

 

Годишниот износ на условениот паричен  надомес-

ток за средно образование во учебната 2018/2019 годи-

на по корисник изнесува 12.000 дeнари.   

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од 

по 3.000 дeнари на примателот на надоместокот, по 

завршување на секој од мерните периоди, утврдени со 

оваа програма.  

 

Поднесување на барање 

 

Примателот на надоместокот може да поднесе бара-

ње за остварување на условен паричен надоместок за 

средно образование, почнувајќи од 1 септември 2018 

година, а најдоцна до 31 март 2019 година.  

Примателот на надоместокот кој го остварил право-

то на социјална парична помош пред 1 септември 2018 

година и поднел барање до 30 септември 2018 година,  

ќе оствари право на условен паричен надоместок од 

првиот мерен период. 

Примателот на надоместокот кој го остварил право-

то на социјална парична помош по 1 септември 2018 

година, ќе оствари право на условен паричен надомес-

ток од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклу-

чи  во оваа програма во наредниот период за исплата. 

 

Користење на правото 

 

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се 

додека домаќинството го користи правото на социјална 

парична помош и корисникот го исполни условот за 

присуство на наставата од 85%, од реализираните нас-

тавни часови за секој од мерните периоди, предвидени 

со оваа програма.  

Проверката на исполнетост на условот за исплата 

на условениот паричен надоместок,  ќе се врши за секој 

од следниве мерни периоди: 

- прв мерен период од 1.9.2018 година до 3.10.2018 

година, 

- втор мерен период од 1.11.2018 година до 

31.12.2018 година, 

- трет мерен период од 20.1.2019 година до 

31.3.2019 година и 

- четврт мерен период од 1.4. 2019 година до крајот 

на наставната година. 

Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши во 

следниве периоди за исплата: 

- за првиот мерен период во текот на месец декем-

ври 2018, 

- за вториот мерен период во текот на месец февру-

ари 2019, 

- за третиот мерен период  во текот на месец мај 

2019, 

- за четвртиот мерен период во текот на месец јули 

2019 и 

- дополнителна исплата за  позитивно решени жал-

би и задоцнето  известување од   страна на училиштата 

до 31.10.2019 година.   

 

IV. Носители 

 

Оваа програма ќе ја  спроведат: Министерството за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-

бота, Министерството за образование и наука, средни-

те училишта и Министерството за финансии, согласно 

со Прирачникот за администрирање на Програмата за 

условен паричен надоместок за средно образование,  

донесен од Министерството за труд и социјална поли-

тика. 

 

V. Извори на средства 

 

Потребните годишни средства за реализирање на 

оваа програма се 54.000.000  денари, од кои 13.500.000 

денари за 2018 година и  40.500.000 денари,  кои ќе се 

утврдат и обезбедат во Буџетот на Република Македо-

нија за 2019 година, во редовна законска постапка на 

сметка 637, програма 50, ставка 471. 

Се проценува, дека со Програмата за условен пари-

чен  надоместок за средно образование ќе бидат опфа-

тени 4.500 ученици  од домаќинствата кои се корисни-

ци на социјална парична помош. Годишниот износ на 

надоместокот за условениот паричен  надоместок за 

средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги 

исполни условите  изнесува 12.000,00 денари.  

Исплатата на средствата  за Програмата за условен 

паричен надоместок за образование за учебната 

2018/2019 година, ќе се врши на ист начин како и ис-

платата на правото на социјална парична помош.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-7002/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2781. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 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), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 31.7.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 

НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ НА ТОДОР ПРОЕСКИ 

ВО КРУШЕВО ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа програма престанува да важи Програмата 

за користење на средства за изградба на спомен-об-
ележје на Тодор Проески во Крушево за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2018). 

 
Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-7276/1 Заменик на претседателот 

31 јули 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2782. 

Со цел олеснување на преминување на државната 

граница од страна на државјаните на Република Маке-

донија и државјаните на Република Србија, кои имаат 

основана причина за преминување на државната грани-

ца по повод одржувањето на традиционалниот култур-

но – забавен и верски собир „Преображение“.   

Врз основа на член 34 став 1 алинеја 1 од Законот 

за гранична контрола („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 171/10, 41/14, 55/16 и 64/18) 

Министерството за внатрешни работи на Република 

Македонија во согласност со Министерството за фи-

нансии – Царинска управа на Република Македонија и 

утврдена согласност на Министерството за внатрешни 

работи на Република Србија како надлежен орган на 

соседната држава донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН 

ПРЕМИН 

 

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин 

„Лесница“ за државјаните на Република Македонија и 

државјните на Република Србија, кои имаат основана 

причина за преминување на државната граница и прес-

тој во пограничната зона на ден 19.08.2018  година во 

местото Козји Дол, Општина Трговиште, Република 

Србија и на ден 08.09.2018 година во село Огут, Оп-

штина Крива Паланка, Република Македонија. 

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот гра-

ничен премин  

 

Привремениот граничен премин е лоциран помеѓу 

граничните ознаки  VI- 12 и VI-2/1, Општина Крива 

Паланка на заедничката гранична линија помеѓу Репуб-

лика Македонија и Република Србија. 

 

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ  на привремениот гра-

ничен премин 

 

Привремениот граничен премин се определува да 

работи во деновите 19.08 2018 и 08.09.2018 година со 

работното време од 08 до 21 часот. 

 

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот гра-

ничен премин 

 

Државјаните на двете држави кои во наведените де-

нови имаат намера да ја преминат државната граница 

преку овој привремен граничен премин со себе можат 

да носат само пpедмети наменети исклучиво за лична 

употреба.  

Привремениот граничен премин не може да се ко-

ристи за транспорт, односно пренесување на стоки пре-

ку државната граница кои подлежат на плаќање ца-

рина, данок или други давачки.  
 
V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-

ТА ГРАНИЦА 

 

Преминувањето на државната граница на привреме-

ниот граничен премин се врши непосредно од страна 

на физичко лице пешки или со користење на патнички 

автомобил, мопед или велосипед.  

 

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА  

 

За преминување на државната граница преку прив-

ремениот граничен премин, потребно е физичкото лице 

да ги исполнува следните услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, однос-

но Република Србија. 

- во наведените денови да има основана причина за 

преминување на државната граница и престој во погра-

ничната зона. 

- да поседува валиден патен документ (лична карта 

или пасош) издаден согласно националното законодас-

тво од надлежен државен орган на Република Македо-

нија, односно Република Србија, со кој може да се ут-

врди идентитетот на лицето.  

 

VII. ТРОШОЦИ 
 
Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за 

гранична контрола за определување и работење на 

привремениот граничен премин се на товар на Буџетот 

на Министерството за внатрешни работи на Република 

Македонија. 
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VIII.  Ова Решение влегува во сила со денот на 

неговото донесување и ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 

                                  

За Министерство за  

финансии 

За Министерство за 

 внатрешни работи 

Царинска управа  

Директор, 

Министер за внатрешни  

работи, 

м-р Ѓоко Танасоски, с.р. Оливер Спасовски, с.р. 

Бр. 02-058913/18-0001 Бр. 08-59072/1 

4 јули 2018 година 16 јули 2018 година 

Скопје Скопје 

__________ 

2783. 

Со цел имплементација на одредбите на член 1 од 

Спогодбата меѓу Владата на Република Mакедонија и 

Владата на Република Албанија за воспоставување на 

меѓународна езерска патничка линија Охрид – Погра-

дец, склучена во Охрид на 25 септември 1999 

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 3 и 5 од Зако-

нот за гранична контрола („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 171/10, 41/14, 55/16 и 64/18) 

Министерот за внатрешни работи на Република Ма-

кедонија во согласност со Министерството за финан-

сии – Царинска управа на Република Македонија и ут-

врдената согласност на Министерството за внатрешни 

работи на Република Албанија, како надлежен орган на 

соседната држава донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН 

ПРЕМИН 

 

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин 

„Свети Наум“ со цел спроведување на активности што 

произлегуваат од ратификуван меѓународен договор за 

преминување на државната граница по воден пат и 

престој на територијата на Република Македонија и Ре-

публика Албанија. 

 

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот гра-

ничен премин  

 

Привремениот граничен премин е лоциран на прис-

таништето во местото викано Свети Наум - Општина 

Охрид на заедничката граница помеѓу Република Ма-

кедонија и Република Албанија. 

 

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот гра-

ничен премин 

 

Привремениот граничен премин се утврдува да ра-

боти од 15 јуни 2018 година до 15 oктомври 2018 годи-

на со работно време од 09 до 20 часот. 

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот гра-

ничен премин 

 

Лицата кои во периодот од дел III на ова решение 

имаат намера да ја преминат државната граница преку 

овој привремен граничен премин со себе можат да но-

сат само предмети наменети исклучиво за лична упот-

реба. 

Привремениот граничен премин не може да се ко-

ристи за транспорт, односно пренесување на стоки пре-

ку државната граница кои подлежат на плаќање ца-

рина, данок или други давачки. 

 

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-

ТА ГРАНИЦА 

 

Преминувањето на државната граница на привреме-

ниот граничен премин се врши од страна на лица кои 

се наоѓаат на списокот со податоците за членовите на 

екипажот и патниците кои се наоѓаат на пловниот об-

јект за крстарење. 

 

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА  

 

За преминување на државната граница преку прив-

ремениот граничен премин потребно е лицето да посе-

дува валиден патен документ (лична карта или пасош) 

издаден согласно националното законодавство од над-

лежен државен орган со кој може да се утврди негови-

от идентитет, како и да ги исполнува општите и посеб-

ните услови предвидени со закон за влез и излез од те-

риторијата на Република Македонија. 

 

VII. ТРОШОЦИ 

 

Трошоците за определување и работење на привре-

мениот граничен премин се на  товар на Буџетот на 

Министерството за внатрешни работи на Република 

Македонија. 

 

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на него-

вото потпишување и ќе биде објавено во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

 

За Министерство за  

финансии 

За Министерство за 

 внатрешни работи 

Царинска управа  

Директор, 

Министер за внатрешни  

работи, 

м-р Ѓоко Танасоски, с.р. Оливер Спасовски, с.р. 

Бр. 02-059325/18-0001 Бр. 13.1-53735/1 

6 јули 2018 година 27 јуни 2018 година 

Скопје Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2784. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 

51/18), министерот за труд и социјална политика до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА - ВЕЛЕС 

 

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа - Велес,  број 02-793/3, донесен од 

Управниот одбор на Установата  на седницата одржана 

на ден 18.06.2018 година. 

2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник  на Републи-

ка Македонија“. 

                                           

Бр. 10-8276/2 Министер за труд 

23 јули 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2785. 

 Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  24, став 1, точка 1, 

алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика  

(„Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од За-

конот 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, 24/11, 55/11, 

135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 

154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот 

за данокот на додадена вредност („Службен весник на 

РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 

19/2004, 33/2006, 45/2006, 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, 52/11 и 51/14), на седницата 

одржана на 6.08.2018 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 33,947 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 35,502 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 33,815 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 33,284 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 27,228 

 

  

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 71,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 73,00 

   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 62,50 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 51,50 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 33,651 

 

 

 Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (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 21,976 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,692 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,121 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 

   

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 7.08.2018 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. 

 

УП1 бр. 02-1553/1  

6 август 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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