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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
902.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на градби од посебен
интерес заради изработка на урбанистичко - планска
документација бр.44-582/1 (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/17), членот 1 се менува и
гласи:
„Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена Е2 брана и акумулација „Речани“ (дел од хидросистемот
„Оризарска река“) кои е потребно да се предвидат во
рамки на дел од КП бр.1/1, дел од КП бр.1/4, дел од КП
бр.134, КП бр.135, КП бр.136, КП бр.137, КП бр.145,
КП бр.147, дел од КП бр.148, дел од КП бр.149/2, дел
од КП бр.166/1, КП бр.166/2, КП бр.172/1, КП бр.176,
дел од КП бр.177/1, дел од КП бр.187, дел од КП
бр.188, дел од КП бр.189/1, дел од КП бр.190, КП бр.191,

КП бр.192, дел од КП бр.195/1, дел од КП бр.197/1,
дел од КП бр.255/1, КП бр.255/2, дел од КП бр.256,
дел од КП бр.257/1, КП бр.257/2, дел од КП бр.259,
дел од КП бр.285, КП бр.286, дел од КП бр.3/1, дел
од КП бр.320, КП бр.322, дел од КП бр.324/1, КП
бр.325, КП бр.331, КП бр.332, КП бр.333, КП
бр.334, КП бр.335, дел од КП бр.336/1, дел од КП
бр.344, КП бр.345, КП бр.347, КП бр.348, КП
бр.349, дел од КП бр.350, дел од КП бр.351, КП
бр.365, КП бр.366, КП бр.368, дел од КП бр.369,
дел од КП бр.370, КП бр.414, дел од КП бр.415, КП
бр.417, КП бр.418, КП бр.425, КП бр.427, КП
бр.432, дел од КП бр.433, дел од КП бр.442/2, КП
бр.444, дел од КП бр.463, дел од КП бр.520, дел од
КП бр.521, КП бр.522, дел од КП бр.540/1, КП
бр.578, КП бр.581, КП бр.583, КП бр.584, КП
бр.586, КП бр.587, КП бр.588, дел од КП бр.593,
дел од КП бр.611/1, КП бр.612, КП бр.613, дел од
КП бр.715/3, дел од КП бр.722/2, дел од КП
бр.723/10, дел од КП бр.723/12, дел од КП бр.723/8,
КП бр.745, дел од КП бр.748/1, дел од КП бр.748/2,
дел од КП бр.748/3, дел од КП бр.748/4, дел од КП
бр.749/1, дел од КП бр.749/29, дел од КП бр.749/30,
дел од КП бр.749/31, дел од КП бр.749/33, дел од
КП бр.749/35, дел од КП бр.749/36, дел од КП
бр.749/37, дел од КП бр.749/38, дел од КП
бр.749/39, дел од КП бр.749/40, дел од КП
бр.749/43, дел од КП бр.749/44, дел од КП
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бр.749/45, дел од КП бр.751/3, дел од КП бр.752/3,
дел од КП бр.753/3, дел од КП бр.755/4, дел од КП
бр.775/3, дел од КП бр.776/2, дел од КП бр.805/3,
дел од КП бр.807/3, дел од КП бр.812/4, дел од КП
бр.813/4, дел од КП бр.819/10, дел од КП бр.819/8,
дел од КП бр.822/5, дел од КП бр.822/7, дел од КП
бр.822/9, КП бр.828, дел од КП бр.829,дел од КП
бр.831, дел од КП бр.526/1, дел од КП бр.371, дел
од КП бр.416 и дел од КП бр.336/2, запишани на
Имотен лист бр.2 за КО Речани, дел од КП бр.1/2,
КП бр.172/2, КП бр.2 и КП бр.173, запишани на
Имотен лист бр.13 за КО Речани, КП бр.143 и дел
од КП бр.152/1, запишани на Имотен лист бр.79 за
КО Речани, КП бр.144, дел од КП бр.260/1 и КП
бр.260/2, запишани на Имотен лист бр.14 за КО Речани, КП бр.146, дел од КП бр.152/1, КП бр.363 и
КП бр. 64, запишани на Имотен лист бр.15 за КО
Речани, дел од КП бр.149/1 и КП бр.174, запишани
на Имотен лист бр.11 за КО Речани, дел од КП
бр.171 и КП бр.175, запишани на Имотен лист бр.12
за КО Речани, КП бр.195/2, запишана на Имотен
лист бр.80 за КО Речани, дел од КП бр.258, КП
бр.287, КП бр.288, КП бр.289, дел од КП бр.290,
дел од КП бр.291, дел од КП бр.293, дел од КП
бр.294 и дел од КП бр.321, запишани на Имотен
лист бр.82 за КО Речани, дел од КП бр.309, запишана на Имотен лист бр.72 за КО Речани, дел од КП
бр.319, дел од КП бр.327/8 и дел од КП бр.749/25,
запишани на Имотен лист бр.102 за КО Речани, дел
од КП бр.327/2, КП бр.328 и дел од КП бр.749/2, запишани на Имотен лист бр.73 за КО Речани, дел од
КП бр.327/3 и дел од КП бр.749/4, запишани на
Имотен лист бр.76 за КО Речани, дел од КП
бр.327/5, КП бр.329 и дел од КП бр.749/9, запишани на Имотен лист бр.109 за КО Речани, дел од КП
бр.327/6 и дел од КП бр.749/14, запишани на Имотен лист бр.19 за КО Речани, КП бр.327/7 и КП
бр.330, запишани на Имотен лист бр.100 за КО Речани, дел од КП бр.336/3, дел од КП бр.339, дел од
КП бр.340, дел од КП бр.341, КП бр.342 и КП
бр.343, запишани на Имотен лист бр.93 за КО Речани, КП бр.346 и КП бр.352, запишани на Имотен
лист бр 68 за КО Речани, дел од КП бр.357, дел од
КП бр.358, дел од КП бр.359, КП бр.360, КП
бр.361, КП бр.362, КП бр.367/1 и КП бр.367/2, запишани на Имотен лист бр.18 за КО Речани, дел од
КП бр.413, запишана на Имотен лист бр.67 за КО
Речани, КП бр.419, КП бр.420, КП бр.423, КП
бр.424, дел од КП бр.428, дел од КП бр.430, КП
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бр.431, дел од КП бр.440, дел од КП бр.445 и дел од
КП бр.462, запишани на Имотен лист бр.21 за КО
Речани, КП бр.421, КП бр.426 и КП бр.442/1, запишани на Имотен лист бр.43 за КО Речани, КП
бр.422, дел од КП бр.439, дел од КП бр.441, дел од
КП бр.518, запишани на Имотен лист бр.42 за КО
Речани, дел од КП бр.523, дел од КП бр.577/1, КП
бр.582, КП бр.585, дел од КП бр.592, дел од КП
бр.611/6, запишани на Имотен лист бр.23 за КО Речани, дел од КП бр.526/3, дел од КП бр.540/6, дел
од КП бр.576, КП бр.579/1, дел од КП бр.589, дел
од КП бр.611/4, дел од КП бр.611/5, запишани на
Имотен лист бр.24 за КО Речани, дел од КП
бр.577/2, запишана на Имотен лист бр.116 за КО
Речани, КП бр.579/2 и КП бр.580, запишани на
Имотен лист бр.70 за КО Речани, дел од КП
бр.590/2 и дел од КП бр.611/7, запишани на Имотен
лист бр.66 за КО Речани, дел од КП бр.609 и дел од
КП бр.611/2, запишани на Имотен лист бр.65 за КО
Речани, дел од КП бр.749/21 и дел од КП бр.749/6,
запишани на Имотен лист бр.91 за КО Речани, дел
од КП бр.489, запишана на Имотен лист бр.3 за КО
Костин Дол, дел од КП бр.498, дел од КП бр.504,
дел од КП бр.161/2, дел од КП бр.171, дел од КП
бр.500, дел од КП бр.501/1, дел од КП бр.497, дел
од КП бр.505, дел од КП бр.499 и дел од КП бр.492,
запишани на Имотен лист бр.43 за КО Костин Дол,
КП бр.170, запишана на Имотен лист бр.10 за КО
Костин Дол, КП бр.520/2, КП бр. 520/8, КП
бр.160/2, КП бр.159/8, КП бр.520/6, КП бр.567/3,
КП бр.567/4, КП бр.174/3, КП бр.172/3, КП
бр.171/2, КП бр.29/2, КП бр.30/3, КП бр.31/3, КП
бр.159/7, КП бр.159/6, КП бр.159/9, КП бр.181/3,
КП бр.180/2, КП бр.173/3, КП бр.177/3 и КП
бр.566/4, запишани на Имотен лист бр.3 за КО Вранинци, КП бр.520/5, запишана на Имотен лист
бр.206 за КО Вранинци, дел од КП бр.4653, дел од
КП бр.4418 и дел од КП бр.4738, запишани на Имотен лист бр.161 за КО Полаки, дел од КП бр.4412,
запишана на Имотен лист бр.179 за КО Полаки, дел
од КП бр.4414, запишана на Имотен лист бр.180 за
КО Полаки, дел од КП бр.4417/1, запишана на
Имотен лист бр.173 за КО Полаки, дел од КП
бр.596, КП бр.590, КП бр.592, КП бр.594, КП
бр.589, дел од КП бр.1673, КП бр.595, дел од КП
бр.593, дел од КП бр.587/1 и КП бр.591/1, запишани на Имотен лист бр.127 за КО Пресека, КП
бр.587/2 и КП бр.591/2, запишани на Имотен лист
бр.177 за КО Пресека, дел од КП бр.2856, запишана
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на Имотен лист бр.282 за КО Пресека, преку изработка на урбанистичко - планска документација за
градби од посебен интерес.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1388/1

Заменик на претседателот

28 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

903.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1515/1

Заменик на претседателот

28 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

904.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,

31/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 28.3.2017 година, донесе

61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 28.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС

ОДЛУКА

ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

Член 1

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

утврдуваат градбите со основна класа на намена Е2–

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ

комунална супраструктура (граничен премин), кои е

ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2017 ГОДИНА
Член 1

потребно да се предвидат во рамки на КП бр. 116 запишана во Имотен лист бр. 37 , КП бр. 117/1 запишана во
Имотен лист бр. 3 и КП бр. 117/2 запишана во Имотен
лист бр. 51 за КО Злокуќане, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен
интерес.

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
Член 2

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

со Годишната програма за финансирање на изработка

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

на урбанистички планови, регулациски планови на ге-

Македонија“.

нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2017 година се утврдуваат работите за
изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 117/1, за
КО Злокуќане.

Бр. 44-1516/1

Заменик на претседателот

28 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

18 април 2017
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905.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА „ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Стр. 6 - Бр. 47
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18 април 2017
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Бр. 44-1241/1
4 април 2017 година
Скопје

Бр. 47 - Стр. 9

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 10 - Бр. 47
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
906.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19
и член 47 од Законот за изменување и дополнување
на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од

907.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 10.4.2017 година, донесе

Законот за Судскиот совет на Република Македонија

РЕШЕНИЕ

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010,
100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на 251-та
седница одржана на ден 10.4.2017 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА

Се констатира престанок на судиската функција на
Светлана Трајчовска, судија на Врховниот суд на Република Македонија, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 10.4.2017 година.
Бр. 02-566/2017
10 април 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

За судии поротници на Основен суд Куманово се
избрани:
1. Мемет Бекири,
2. Аце Павловски,

908.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар

3. Зорица Младеновска,

на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015

4. Наталија Величковска,

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на

5. Катерина Симоноска,

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

6. Елена Станојковска,
РЕШЕНИЕ

7. Виолета Поповска,

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

8. Даринка Манчевска и

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

9. Фатиме Рамадани.

ПЛАНОВИ

Оваа одлука влегува во сила 11.04.2017 година.

На ден 28.3.2017 година се става во примена базата

Бр. 02-567/2

Судски совет

10 април 2017 година

на Република Македонија

тастарската општина Батинци, која е во надлежност на

Скопје

Претседател,

одржување на Центар за катастар на недвижности

Зоран Караџовски, с.р.

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

Скопје.

18 април 2017

Бр. 47 - Стр. 11

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Батинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Батинци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

910.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

Бр. 0916-7918/1
28 март 2017 година

Директор,

Скопје

Славче Трпески, с.р.
___________

909.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

На ден 28.3.2017 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Озормиште-Вон-град, која е во
надлежност на одржување на Одделение за катастар на
недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Озормиште-Вон-град, престануваат да
важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Озормиште-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 28.3.2017 година се става во примена базата

Бр. 0916-7922/1
28 март 2017 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

___________

тастарската општина Матка, која е во надлежност на

911.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар

одржување на Центар за катастар на недвижности
Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Матка, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Матка.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република

на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

Македонија”.
На ден 29.3.2017 година се става во примена базата
Бр. 0916-7921/1
28 март 2017 година

Директор,

Скопје

Славче Трпески, с.р.

на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Соње-Вон-град, која е во
надлежност на одржување на Центар за катастар на
недвижности Скопје.

Стр. 12 - Бр. 47

18 април 2017

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Соње-Вон-град, престануваат да
важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Соње-Вон-град.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
913.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здрав-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република

ство („Службен весник на Република Македонија”

Македонија”.

бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Бр. 0916-8029/1
29 март 2017 година

Директор,

Скопје

Славче Трпески, с.р.

РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-

____________

РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-

912.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
Член 1

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по

На ден 30.3.2017 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Озормиште, која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

потекло од Република Германија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 10/17, 18/17 и 29/17), во
членот 1 став (1) по алинејата 2 се додаваат четири нови алинеи 3, 4, 5 и 6 кои гласат:
„- Соемерда/ Soemmerda,

ти Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на пода-

- Бад Дуеркхајм/ Bad Duerkheim,

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

- Витмунд/ Wittmund,

ската општина Озормиште, престануваат да важат ана-

- Амерланд/ Ammerland,”.

логните катастарски планови за катастарската општина
Озормиште.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија”.

Македонија”.

Бр. 0916-8117/1

Бр. 02 – 317/4

Директор на Агенцијата

30 март 2017 година

Директор,

5 април 2017 година

за храна и ветеринарство,

Скопје

Славче Трпески, с.р.

Скопје

м-р Зоран Поповски, с.р.

18 април 2017

Бр. 47 - Стр. 13

914.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо пато-

РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Полска („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/17, 19/17 и 26/17), во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додаваат шест нови
алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои гласат:
„- Мониецки/Moniecki,
- Островски/Ostrowski,
- Биалобрзески/Bialobrzeski,
- Иновроцлавски/Inowroclawski,

гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по

- Новосолски/Nowosolski,

потекло од Република Италија („Службен весник на

- Краков/Krakow,”.

Република Македонија” бр. 10/17, 18/17 и 31/17), во
членот 1 став (1) по алинејата 2 се додаваат две нови

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

алинеи 3 и 4 кои гласат:
„- Верона/Verona,

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

- Тревисо/Treviso,”.

Македонија”.
Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

Бр. 02 – 336/4

Директор на Агенцијата

5 април 2017 година

за храна и ветеринарство,

Скопје

м-р Зоран Поповски, с.р.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Бр. 02 – 318/4

Директор на Агенцијата

5 април 2017 година

за храна и ветеринарство,

Скопје

м-р Зоран Поповски, с.р.
________

915.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
916.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, 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 ак-

(„Службен весник на Република Македонија” бр.

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

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

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

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

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

Стр. 14 - Бр. 47

18 април 2017

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-

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

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,

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 67,50
до 69,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 52,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 41,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 27,402

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), на седницата одржана на 18.4.2017 година, донесе

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од

деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен 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:

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС – 95

до 30,432

- ЕУРОСУПЕР БС – 98

до 32,162

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 28,136

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 27,476

делно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 21,932
Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица,

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 мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од

те за одделни нафтени деривати така што:

0,50 ден/литар.

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
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Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од

а) Моторни бензини

ден/лит

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање

- ЕУРОСУПЕР БС – 95

до 22,101

на активностите во областа на животната средина кои

- ЕУРОСУПЕР БС – 98

до 22,066

б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 12,326

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 3,230

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 0,100

согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците 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 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

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 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

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.4.2017 го-

б) Дизел гориво

ден/лит

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

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 0,300

публика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македо-

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 0,300

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 0,740

нија.
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