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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

3900.
Со цел олеснување на преминувањето на државната 

граница од страна на државјаните на Република Македо-
нија и државјаните на Република Србија, кои имаат осно-
вана причина за преминување на државната граница по 
повод одржувањето на традиционалната меѓународна ма-
нифестација од верски карактер „Преображение“.

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 од Законот за 
гранична контрола („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 171/10 и 41/14) 

Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија во согласност со Министерството за финан-
сии – Царинска управа на Република Македонија и утврде-
ната 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 
државјаните на Република Србија, кои имаат основана 
причина за преминување на државната граница и прес-
тој во пограничната зона на ден 19.8.2015 година во 
местото Козји Дол, општина Трговиште, Република 
Србија и на ден 8.9.2015 година во село Огут, општина 
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 Па-
ланка на заедничката гранична линија помеѓу Републи-
ка Македонија и Република Србија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ  на привремениот гра-
ничен премин

Привремениот граничен премин се утврдува да ра-
боти во деновите 19.8.2015 и 8.9.2015 година со работ-
но време од 08 до 20 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот гра-
ничен премин

Државјаните на двете држави кои во деновите од 
дел III. на ова решение имаат намера да ја преминат 
државната граница преку овој привремен граничен пре-
мин со себе можат да носат само предмети наменети ис-
клучиво 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, односно 
пешки или

- со користење  на патнички автомобил, мопед или 
велосипед. 

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-
ТА 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, и 

- да поседува  валиден патен документ (лична карта 
или пасош издаден согласно националното законодав-
ство  од надлежен државен орган на Република  Маке-
донија, односно Република Србија, со кој може да се ут-
врди идентитетот на лицето. 

VII. ТРОШОЦИ
Трошоците за определување и работење на привре-

мениот граничен премин се на товар на Буџетот на Ми-
нистерството за внатрешни работи на Република Маке-
донија.

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на не-
говото донесување, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“.

Бр. 02-055161/15-0002 Бр. 13.1-48200/1
28 јули 2015 година 22 јули 2015 година

Скопје Скопје
  

Министерство за финансии
Царинска управа

Министерство за внатрешни 
работи

Директор, Министер,
    Наташа Радеска – Крстевска, с.р. м-р Митко Чавков, с.р.

____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3901.
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 и 
72/15), министерот за труд и социјална политика до-
несе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА БИТОЛА

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа Бито-
ла бр. 0101-1733/1, донесен од Управниот одбор на Јав-
ната установа, на седницата одржана на 28.05.2015 го-
дина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во  „ Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.

  
Бр. 10-5880/2

24 јули 2015 година Министер,
Скопје Диме Спасов, с.р.

__________
3902.

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 
и 104/15), министерот за труд и социјална политика до-
несе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ПРИЛЕП

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа При-
леп бр. 0202-1004/1 донесен од Управниот одбор на Јав-
ната установа, на седницата одржана на  1.07.2015 го-
дина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во  „ Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.

  
Бр. 10-6732/2

30 јули 2015 година Министер,
Скопје Диме Спасов, с.р.

____________
3903.

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 
и 104/15), министерот за труд и социјална политика до-
несе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ВЕЛЕС

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа Велес 
бр. 02-751/4, донесен од Управниот одбор на Јавната ус-
танова, на седницата одржана на 26.06.2015 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во  „ Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.

  
Бр. 10-6770/2

30 јули 2015 година Министер,
Скопје Диме Спасов, с.р.

__________
3904.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална-
та заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
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 и 104/15), министе-
рот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-
нова Центар за социјална работа Кратово бр. 02-357 до-
несен од Управниот одбор на Јавната установа, на сед-
ницата одржана на 10.06.2015 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во  „ Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.

  
Бр. 10-7098/1

30 јули 2015 година Министер,
Скопје Диме Спасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3905.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014, 151/2014 и 
33/2015), 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, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 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 и 130/14), Законот за жи-
вотната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 
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 10.08.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95  до 30,300
- ЕУРОСУПЕР БС - 98  до 31,980

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 26,705
в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 26,205

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 18,445

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 67,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 69,00

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 51,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 39,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 23,287

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 подточката “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 мазу-
тот 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 ре-
зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 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 21,810
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,825

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,485
в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 3,230

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 донесувањето, 

а ќе се применува од 00:01 часот на 11.08.2015 година и ис-
тата ќе се објави во “Службен весник на Република Македо-
нија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1511/1
10 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
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