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16 декември 2019

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3998.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Аеродром се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Северна Македонија, на ГП бр. 10.1, кое
претставува КП.бр. 635/1 со површина од 3573 м2, градежно неизградено земјиште, КО Кисела Вода 2, запишано во Имотен лист бр. 111109 согласно Извод од Детален
урбанистички план за Градска Четврт И11, број 18-сл/2 од
22.4.2019 година, донесен со Одлука на Советот на Општина Аеродром, бр.07-8/12 од 29.1.2014 година, за изградба на објект со намена-Д1 Парковско зеленило.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8599/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ПП, со површина од 119 м2
- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДП, со површина од 1386 м2
- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДПД, со површина од 79 м2
- влез 1, кат К3, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДПД, со површина од 489 м2
- влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДПД, со површина од 100 м2
- влез 1, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од
зграда – Г, со површина од 507 м2
- влез 1, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДПД, со површина од 2031 м2
- влез 1, кат ПО2, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДПД, со површина од 206 м2
- влез 1, кат ПО2, број 1, намена на посебен дел од
зграда – Г, со површина од 2577 м2
- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДП, со површина од 1505 м2
- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДПД, со површина од 44 м2.
Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Национална филхармонија – Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 59/19).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8623/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3999.
Врз основа на член 18 став (1) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

4000.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
ФИЛХАРМОНИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЦЕНТАР
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на Националната установа Филхармонија на Република Северна Македонија се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - простории
во зграда бр.1, намена на зграда В3-7, кои се наоѓаат на
улица „Кеј Димитар Влахов“, на КП бр.9509/16, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.109553, сопственост
на Република Северна Македонија, и тоа:
- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда –
Х, со површина од 3745 м2
- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда –
ХС, со површина од 512 м2
- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда –
ЛФ, со површина од 47 м2
- влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДПД, со површина од 15 м2
- влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од
зграда – ДП, со површина од 343 м2

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижна ствар, сопственост на Република Северна
Македонија, која се наоѓа на ул. „Град“ во Кичево, на
КП бр.3374/1 КО Кичево 6, запишана во Имотен лист
бр.2165, и тоа:
- зграда бр.2, намена на зграда В1-4, влез 1, кат ПО,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со површина 27 м2,
- зграда бр.2, намена на зграда В1-4, влез 1, кат ПО,
број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со површина 27 м2,
- зграда бр.2, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 38 м2,
- зграда бр.2, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 232 м2.
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Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на ЈЗУ Центар за
јавно здравје –Битола.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството
за одбрана и ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Член 4
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9714/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4001.
СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(Оглас од 19.09.2019 година)
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16 декември 2019

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
4002.
Врз основа на член 5и член 6 од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/03,
114/09, 181/16, 189/16 и 35/18), Народниот правобранител на 28.10.2019 година распишува
ОГЛАС
ЗА ЗАМЕНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ
1. Се распишува оглас за утврдување на предлог за избор на заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија и тоа: (1) еден заменик на Народниот правобранител за подрачјето на Скопје.
2. За заменик на Народниот правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје, Битола и Кичево може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови определени со закон за засновање
на работен однос, има завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС односно
завршен VII/1 степен образование од областа на правото, работно искуство од најмалку 7 години во областа на
правото, чија активност е докажана во областа на заштитата и промоцијата на човековите права и ужива углед
во вршењето на професијата, што се докажува со добиени оценки за работењето во професијата, релевантни
препораки или признанија кои можат да се верификуваат. Еден од замениците на Народниот правобранител
може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос, има завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС односно завршен VII/1
степен образование, работно искуство од најмалку 7 години, чија активност е докажана во областа на заштитата и промоцијата на човековите права и ужива углед во вршењето на професијата, што се докажува со добиени
оценки за работењето во професијата, релевантни препораки или признанија кои можат да се верификуваат.“
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3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат
условите предвидени во член 6 од Законот за народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/03,
114/09, 181/16, 189/16 и 35/18) пријавата со потребните
документи во оригинал или копија заверена на нотар,
да ги достават до архивата на Народниот правобранител на Република Северна Македонија или по пошта на
адреса: Народен правобранител на Република Северна
Македонија ул. „Македонија“ бр.19, 1000 Скопје во
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во
„Службен весник на Република Северна Македонија“ и
во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
4. Овој оглас ќе се објави во: „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха “.
Бр. 04-2553/1
13 декември 2019 година
Скопје

Народен правобранител
на Република Северна
Македонија,
Иџет Мемети с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4003.
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 и „Службен весник на РСМ“
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001, 120/18 и „Службен весник на РСМ“
бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот
на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр.
44/99, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и
124/2019), Законот за животната средина („Службен
весник на РМ“ бр. 53/2005, 99/18) 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, 51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 16.12.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

67,00 (денари/литар)
69,00 (денари/литар)
61,50 (денари/литар)
50,50 (денари/литар)
35,407 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

27,773 (денари/литар)
29,531 (денари/литар)
30,345 (денари/литар)
29,947 (денари/литар)
28,116 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа,
кој за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,595 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,532 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,573 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви 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:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Стр. 8 - Бр. 257
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Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

21,692 (денари/литар)
21,692 (денари/литар)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.12.2019
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.

15,121 (денари/литар)
6,160 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)
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