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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4106.
По извршеното срамнување со изворниот текст, Законодавно-правната комисија утврди дека во текстот
на Автентичното толкување на членот 29 став (2) точка
4) од Законот за трговските друштва („Службен весник
на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), објавен во
„Службен весник на Република Македонија“ број
195/2018, направена е техничка грешка поради што се
дава
ИСПРАВКА
НА АВТЕНТИЧНОТО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 29
СТАВ (2) ТОЧКА 4) ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ
ДРУШТВА
Во Автентичното толкување наместо зборовите „а
не и за стекнување влог во веќе основаното т.е. постоечкото друштво“, треба да стојат зборовите „а не и
за стекнување влог во веќе основано т.е. постоечко
друштво“.
Бр. 11-6876/2
6 декември 2018 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4107.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), а во врска со
член 44 ставови (3) и (4) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“
бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15,
39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДРУГ ВИД МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНДЕЗИТ И ГНАЈС НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БУЧИМ
ДОО РАДОВИШ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БУЧИМ“,
ОПШТИНА РАДОВИШ
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
БУЧИМ ДОО Радовиш се доделува концесија за експлоатација на друг вид минерална суровина – андезит
и гнајс на локалитетот „Бучим“, Општина Радовиш, со

површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии,
а точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8

Координата
Y
7613364
7613450
7613527
7613572
7613544
7613361
7613276
7613263

Т

Координата
X
4614480
4614490
4614432
4614364
4614284
4614187
4614256
4614349

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.062053 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука ќе изнесува до истекот на времетраењето на доделената концесија согласно Договорот за
концесија за експлоатација на минерална суровина-руди на бакар на локалитетот „Бучим“, Општина Радовиш бр. 24-5566/1 од 13.11.2014 година, заклучно со
30.4.2031 година.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7643/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4108.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола 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, одржана на 4.12.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДСТВО И
УСЛУГИ ХЕАЛТХ ЕНД МЕДИКАЛ СОЛУТИОНС
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ГЕВГЕЛИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за трговија, производство и услуги ХЕАЛТХ ЕНД МЕДИКАЛ СОЛУТИОНС ДОО увоз-извоз Гевгелија со број 19-545/7 од
7.9.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8675/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4109.
Врз основа на член 101 став (1) 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 Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА
БОГОВИЊЕ
Член 1
Општината Боговиње ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 9525/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4110.
Врз основа на член 101 став 1 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 Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА
БРВЕНИЦА
Член 1
Општината Брвеница ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје, согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за
градежно земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9527/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4111.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Македонија, во својство
на Собрание на Акционерското друштво, на седницата,
одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА „ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА“ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2017
ДО 31.12.2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на
Акционерско друштво за приредување игри на среќа
„Државна лотарија на Македонија“ за периодот од
1.1.2017 до 31.12.2017 година, усвоена со Одлука
бр.02-1065/2 од 12.3.2018 на Управниот одбор на ова
Акционерско друштво, на седницата, одржана на
12.3.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9773/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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4112.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Македонија, во својство
на Собрание на Акционерското друштво, на седницата,
одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА „ДРЖАВНА
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 1.1.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
работењето на Акционерско друштво за приредување
игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, усвоен со Одлука бр.02-1988/4 од 11.5.2018 година на Управниот
одбор на ова Акционерско друштво, на седницата одржана на 11.5.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9773/2
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4113.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18
и 120/18), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА
СРЕЌА „ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2017 ДО 31.12.2017
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат консолидираните финансиски извештаи на Акционерско друштво за приредување игри на среќа „Државна лотарија на Македонија“ за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, ре-

видирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука
бр.02-2383/3 од 7.6.2018 година на Управниот одбор на
ова Акционерско друштво, на седницата, одржана на
7.6.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9773/3
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4114.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговскитe друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Македонија, во својство
на Собрание на Акционерското друштво, на седницата,
одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА „ДРЖАВНА
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 1.1.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат финансиските извештаи на Акционерско друштво за приредување игри на
среќа „Државна лотарија на Македонија“ за периодот
од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, ревидирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука бр.02-2383/2 од
7.6.2018 година на Управниот одбор на ова Акционерско друштво, на седницата, одржана на 7.6.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9773/4
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4115.
Врз основа на член 44 став (2) 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), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2018 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 225

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТA
УСТАНОВА ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР
ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ” - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува
користењето на движна ствар – патничкото моторно
возило марка Рено Меган Скеник, број на шасија
VF1JM0GD633399838, тип на мотор F9QD8, број на
мотор C019609, година на производство 2005, сила на
моторот 88 kW, работна зафатнина на моторот 1870
см3 и боја на каросеријата Сива/09 со регистарска ознака SK-9935-AL.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа за
сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил” - Скопје.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со директорот на Јавната установа за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил” - Скопје, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10176/1
Заменик на претседателот
27 ноември 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
4116.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ
ГРУПИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи, бр. 09-4787/2 од 14 ноември 2018 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10273/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4117.
Врз основа на член 22 став (3) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ
НА ЕЛЕМ АД СКОПЈЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ
ОД ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ ЗА
„ПРОЕКТОТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕЦ –
БИТОЛА“ ОД СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
1. Во Одлуката за издавање на државна гаранција
на обврските на ЕЛЕМ АД Скопје кои произлегуваат
од договорот за долгорочен кредит за „Проектот за модернизација на ТЕЦ – Битола“ од Стопанска банка АД
- Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр.61/10) во точката 1, зборовите „1М ЕУРИБОР+4,75
процентни поени“ се заменуваат со зборовите „1М ЕУРИБОР+2,6 процентни поени, но не помалку од 2,5% и
не повеќе од 3% (ефективна каматна стапка)“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10788/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4118.
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
196/17 и 207/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
средни училишта за 2018 година („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 17/2018), во точката 1 во
ставот 3 износот „70.000.000“ се заменува со износот
„27.000.000“.
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Бр. 225 - Стр. 7

Табелите „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта“ и „Опис на
планирани активности и распределба на финансиски
средства обезбедени со ПотпрограмаТД – Реконструкција на средни училишта“, се менуваат и гласат:

Табелата „Опис на планирани активности и распределба 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:

„ Опис на планирани активности и распределба
на финансиски средства обезбедени со Потпрограма
ТГ – Изградба на средни училишта

ОПИС НА
АКТИВНОСТИ
Продолжување на започнати градби и започнување на нови
изградби, доградби и
надградби на училишни објекти
Стручно-технички
надзор при изградби,
доградби и надградби
на училишни објекти
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци
за обезбедување на
податоци и услуги од
страна на јавни институции

„Опис на планирани активности и распределба
на финансиски средства обезбедени со Потпрограма
ТД – Реконструкција на средни училишта

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
76.500.000

2.500.000

1.000.000

ВКУПНО

80.000.000

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта”, се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10661/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4119.
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија”
бр.196/17 и 207/18), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2018 година („Службен весник на
Република Македонија” бр17/18), во точка 1 во ставот
3 износот „212.600.000” се заменува со износот
„126.500.000”.

„Опис на планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –
Реконструкција на основни училишта:
ОПИС НА АКТИВНОСТИ
Реконструкциja, санациja и
адаптација на училишни
објекти
Стручно-технички надзор при
реконструкција, санација и
адаптација на училишни
објекти
Техничка документација,
елаборати, ревизија на
техничка документација и
трошоци за обезбедување на
податоци и услуги од страна на
јавни институции
ВКУПНО

ПЛАНИРАНИ
ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА
41.500.000

2.000.000

3.000.000

46.500.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 44-10663/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 225
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4120.
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 64/18) и член 40 став 3 од Законот за извршување
на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17 и
207/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.17/18 и 165/18), табелата се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10664/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

10 декември 2018

Бр. 225 - Стр. 9

4121.
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија”
бр.15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 64/18) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот
на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17 и 207/18),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година („Службен
весник на Република Македонија” бр.17/18 и 186/18), табелата се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10665/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 225

10 декември 2018

III

4122.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

Буџетот на Република Македонија за 2018 година

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

(„Службен

лика Македонија“.

весник

на

Република

Македонија“

бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоБр. 44-10787/1

Заменик на претседателот

4 декември 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

делство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,

Оливер Спасовски, с.р.

120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за
тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11,

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,

53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник
на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13,
106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од За-

4123.
Врз основа на член 114 став (5) и член 117 став (2)
од Законот за квалитет на земјоделските производи

конот за сточарството („Службен весник на Република

(„Службен весник на Република Македонија“ број

Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16),

140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

39/16), министерот за земјоделство, шумарство и во-

ржана на 4.12.2018 година, донесе

достопанство донесе
ПРАВИЛНИК

ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2018 ГОДИНА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИТЕ И НАЧИНОТ НА
ОДРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ И НАЧИНОТ
НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПЧЕЛИ ПО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ (*)

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

Член 1

делството за 2018 година (,,Службен весник на Репуб-

Во Правилникот за стандардите и начинот на одре-

лика Македонија“ бр.17/18, 62/18, 100/18, 127/18,

дување на квалитетот и начинот на пакување и означу-

139/18, 150/18, 160/18, 172/18 и 188/18) во делот II во

вање на производите од пчели по однос на квалитетот

табелата по подмерката 1.4. се додава нова подмерка

(*1) („Службен весник на Република Македонија“ број
68/11) во членот 2 ставот (6) се менува и гласи:

1.4-а. која гласи:

„Без да е во спротивност со член 3 став (1) точка б)
алинеја 6 од овој правилник, од медот не може да се отстранат полен или било која друга состојка, доколку
истото е неизбежно при отстранувањето на туѓи неоргански или органски материи.“.
II

Во делот XV во табелата во мерката 1. пред подмерката „1.7.“ се додава нова подмерка „1.4-а“.

Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
2014/63/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 15 мај 2014
година за надополнување на Директивата на Советот
2001/110/ЕЦ за мед (CELEX број 32014L0063).
()

10 декември 2018
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Член 2

формации на потрошувачите, за изменување на Ре-

(1) Во членот 14 ставот (7) се менува и гласи:

гулативите (ЕЗ) бр. 1924/2006 и (ЕЗ) бр. 1925/2006

„ На декларацијата треба да се наведат земјата или

на Европскиот парламент и на Советот и за укинување

земјите на потекло од каде што медот бил собран.“.

на Директива 87/250/EEЗ на Комисијата, Директива

(2) По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

90/496/EEЗ на Советот, Директива 1999/10/EЗ на Коми-

„(8) Без оглед на став (7) од овој член, медот кој

сијата, Директива 2000/13/EЗ на Европскиот парламент

потекнува од повеќе од една земја, или од трета земја,

и на Советот, Директивите 2002/67/EЗ и 2008/5/EЗ на

означувањето на земјите на потекло треба да се замени

Комисијата и Регулатива (ЕЗ) бр. 608/2004 на Комиси-

со една од следниве ознаки:

јата (CELEX број 32011R1169).

1) „мешавина од мед која потекнува од Република
Македонија и други земји “;

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И

2) „мешавина од мед која потекнува од земји на

ВЕТЕРИНАРСТВО

ЕУ“;
3) „ мешавина од мед која потекнува од земји кои

4124.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска

не се во ЕУ “ и
4) „ мешавина од мед која потекнува од земји на ЕУ
и од земји кои не се во ЕУ“.
(3) По ставот (8) кој стана став (9) се додава нов
став (10) кој гласи:
„(10) Поленот кој е природно составен дел на ме-

со член 38 од Законот за безбедност на храната
(„Службен

весник

на

Република

Македонија“

бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15,
129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

дот, нема да се смета дека е состојка во рамките на зна-

РЕШЕНИЕ

чењето на член 3 став (2) точка 5) од Правилникот за

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ-

информации поврзани со храната (*2).“.

МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО-

Член 3

ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

МАКЕДОНИЈА

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Член 1

Македонија“.

Во Решението за зголемено ниво на официјални
Бр. 02-10982/3

Министер за земјоделство,

контроли на храна за животни и храна од неживотин-

22 ноемрви 2018 година

шумарство и водостопанство,

ско потекло при увоз во Република Македонија

Скопје

Љупчо Николовски, с.р.

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

___________________
(*1) Правилникот за стандардите и начинот на одреду-

114/16, 161/16, 9/17, 122/17, 21/18 и 147/18) Прилогот 1
се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова
решение.

вање на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот е
усогласен со Директивата на Советот 2001/110/ЕЦ од
20.12.2001 година за мед (CELEX број 32001L0110) и

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

(*2) Членот 3 став (2) точка 5) од Правилникот за информации поврзани со храната е усогласен со точка ѓ)

Бр. 28- 3768/3

Агенција за храна

од член 2 став (2) од Регулативата (ЕУ) бр. 1169/2011

4 декември 2018 година

и ветеринарство

на Европскиот Парламент и на Советот од 25 ок-

Скопје

томври 2011 година за давање на прехранбени ин-

Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Стр. 12 - Бр. 225

10 декември 2018

10 декември 2018

Бр. 225 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 225

10 декември 2018

10 декември 2018

Бр. 225 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 225

10 декември 2018

10 декември 2018

Бр. 225 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 225
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
4125.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од од
страна на СПИКА, 23 ру Брешет 63000 КлермонтФерранд, Франција и ВИЛМОРИН & ЦИЕ, 4 куаи де
ла Мегиссерие 75001 Париз, Франција, преку Aдвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје, на
седница одржана на ден 4.1.2017 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која СПИКА
Societe par actions simplifiee, 23 ру Брешет 63000
Клермонт-Ферранд, Франција и ВИЛМОРИН & ЦИЕ
Societe anonyme, 4 куаи де ла Мегиссерие 75001 Париз,
Франција ќе стекнат заедничка контрола над ЕГЗОТИК
СИСТЕМС Societe par actions simplifiee, 29 ру Жорж
Бессе 63100 Клермонт-Ферранд, Франција, преку зголемување на основната главнина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема
да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од
Законот за административни такси („Службен весник на
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10,
145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161,
приходна шифра и програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-4
4 јануари 2017 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4126.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Баер АГ, со седиште на Кајзер-Вилхелм-Але 1, 51373
Леверкузен, Германија преку полномошник Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје, на
седница одржана на ден 4.1.2017 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Баер АГ,
со седиште на Кајзер-Вилхелм-Але 1, 51373 Леверкузен, Германија ќе стекне контрола над друштвото Монсанто Компани со седиште на 800 Норт Линдберг Булевар, Сент Луис, 63167 Мисури, САД, иако потпаѓа под
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата,

нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., согласно тарифен број 34 од Законот за административни такси
(“Службен весник на Република Македонија„ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06,
92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10 и 17/11)) на сметка на
Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-5
4 јануари 2017 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4127.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од страна на Јунајтед Медиа С.а.р.л. (UnitedMediaS.à.r.l.), со
седиште на адреса 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, преку Леонид Ристев, адвокат од Скопје, на
седница одржана на ден 31.1.2017 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед
Медиа С.а.р.л. (UnitedMediaS.à.r.l.), со седиште на адреса 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, ќе стекне
контрола врз трговското друштво Фајт Ченел д.о.о.
(Fight Channel d.o.o.), со седиште на адреса Града Вуковара 269д, Загреб, Република Хрватска, преку стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување
на ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање или
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и
е во согласност со одредбите на Законот зазаштита на
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-06
31 јануари 2017 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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4128.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од од
страна на Јунајтед Медиа С.а.р.л. (UnitedMediaS.à.r.l.),
со седиште на адреса 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560
Луксембург, г-дин Андреј Илиќ (Andrej Ilić), ХХХ
државјанин на Република Србија и г-дин Ѓорѓе Трбовиќ (Đorđe Trbović),ХХХ државјанин на Република
Србија, преку Леонид Ристев, адвокат од Скопје, на
седница одржана на ден 31.1.2017 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Јунајтед
Медиа С.а.р.л. (UnitedMediaS.à.r.l.), со седиште на адреса 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, г-дин
Андреј Илиќ (Andrej Ilić),ХХХ државјанин на Република Србија и г-дин Ѓорѓе Трбовиќ (Đorđe Trbović),ХХХ
државјанин на Република Србија, ќе стекнат заедничка
контрола врз трговското друштво АЈДИЏЕЈДигитал
Холдинг Лимитед (IDJDigital Holding Limited), со седиште на адреса 35/1 Салву Псаила Стрит, Биркиркара,
Малта, преку стекнување на удели, иако потпаѓа под
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата,
нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-07
31 јануари 2017 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4129.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по известувањето за концентрација поднесено од „Телемах” д.о.о. Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина со
седиште на адреса Џемала Биједиќа 216, Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина преку aдвокат Леонид Ристев
од Скопје, на седницата одржана на ден 28.2.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која „Телемах” д.о.о. Илиџа-Сараево („Telemach” d.o.o. IlidjaSaraevo) со седиште на ул. Џемала Биједиќа 216,
Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина ќе стекне дирек-

тна самостојна контрола на одредени делови од друштвото „АСК” д.о.о. Илиџа-Сараево („ASK” d.o.o. IlidjaSaraevo) со седиште на ул. Устаничка бр.7/3, Илиџа,
Сараево, Босна и Херцеговина, по пат на купување на
имот, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-12
28 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4130.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Ерсте Кард Клуб доо, со седиште на ул. Прашка бр. 5,
10000 Загреб, Хрватска преку адвокатско друштво Георгиевски од Скопје, на седницата одржана на ден
8.2.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Ерсте
Кард Клуб доо, со седиште на ул. Прашка бр. 5, 10000
Загреб, Хрватска стекнува целосна контрола над Финансиско друштво за издавање и администрирање на
кредитни картички Динерс Клуб Интернационал МАК
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ГТЦ бр. 2-2, 1000
Скопје, преку купопродажба на акции, иако потпаѓа
под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
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Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-13
8 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4131.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS
(CENTRAL & EASTERN EUROPE) LIMITED со седиште на Globe House, 1 Water Street, Лондон, WC2R
3LA, Обединето Кралство, доставено преку адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници, на седницата
одржана на ден 28.2.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која BRITISH
AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS (CENTRAL &
EASTERN EUROPE) LIMITED со седиште на Globe
House, 1 Water Street, Лондон, WC2R 3LA, Обединето
Кралство, има намера да стекне 100% од уделите во
Тобаццо Пресс д.о.о. Мостар со седиште на Блајбуршких жртава бр. 62, Мостар, Босна и Херцеговина
и средства во форма на права од интелектуална сопственост во ФАБРИКА ДУХАНА САРАЈЕВО Д.Д, со
седиште на ул. Пофаличка 5, 71000 Сараево, Босна и
Херцеговина, иако потпаѓа под одредбите од Законот
за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-15
28 февруари 2018 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4132.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14и 53/16), а постапувајќи
по известувањето за концентрација поднесено од
BATUS HOLDINGS INC со седиште на 2711 Centreville
Rd. Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, 19808 САД
преку Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници
од Скопје, на седница одржана на ден 23.3.2017 година,
го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која BATUS
HOLDINGS INC, со седиште на 2711 Centreville Rd.
Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, 19808 САД стекнува контрола врз REYNOLDS AMERICAN INC (RAI),
со седиште на 327 Hillsborough Street, Raleigh, North
Carolina 27603 USA преку купопродажба на акции иако
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп. бр. 08-21
23 март 2017 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4133.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од од
страна на Баумит Бетеилигунген ГмбХ, со седиште на
Вопфинг 156, 2754 Валдег, Австрија, преку Адвокатско
друштво Кнезовиќ и Соработници, од Скопје, на седница одржана на ден 26.4.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Баумит
Бетеилигунген ГмбХ, со седиште на Вопфинг 156, 2754
Валдег, Австрија ќе стекне контрола над: друштвото
W&P Baustoffe GmbH, со службена адреса на Фердинанд – Јергич - Штрасе 15, Клагенфурт Австрија и над
домејните и трговските марки на БАУМИТ и КЕМА,
кои ја сочонуваат Дивизијата за градежни материјали
на Виетерсдорфер Групата иако потпаѓа под одредбите
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на
Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
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88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-26
26 април 2017 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
4134.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт, со седиште на
адреса Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија, Даимлер АГ, со седиште на адреса Мерцедесштрасе 137,
70327, Штутгарт, Германија, Форд Мотор Компани со
седиште на адреса Ворлд Хеадквотерс, Уан Американ
Роуд, Дирборн, МИ, САД, 48126 и Др. Инг. х.ц. Ф.
Порше Акцингзелшафт со седиште на адреса Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија, преку Леонид Ристев, Адвокат од Скопје, на седница одржана на ден
8.5.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Бајрше
Моторен Верке Акцингезелшафт, со седиште на адреса
Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија, Даимлер
АГ, со седиште на адреса Мерцедесштрасе 137, 70327,
Штутгарт, Германија, Форд Мотор Компани со седиште на адреса Ворлд Хеадквотерс, Уан Американ Роуд,
Дирборн, МИ, САД, 48126 и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше
Акцингзелшафт со седиште на адреса Поршеплац 1,
70435, Штутгарт, Германија ќе основаат целосно функционално заедничко вложување наменето за развој,
воспоставување и управување со високонапонска меѓуградска инфраструктура за полнење на електрични
возила на батерии, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-28
8 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4135.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Линде АГ, со седиште на адреса Клостерхофштрасе 1,
Минхен 80331, Германија и ПЈСЦ Пауер Машинс со
седиште на адреса 3А Ватутина, Санкт Петерсбург
195009, Руска Федерација, преку Адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници,
Скопје, на седницата одржана на ден 8.5.2017 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Линде
АГ, со седиште на адреса Клостерхофштрасе 1, Минхен 80331, Германија и ПЈСЦ Пауер Машинс со седиште на адреса 3А Ватутина, Санкт Петерсбург 195009,
Руска Федерација ќе основаат заедничкото вложување,
иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на
конкуренцијата, нема да има за последица значително
спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во
согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од
Законот за административни такси („Службен весник на
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10,
145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161,
приходна шифра и програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-30
8 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4136.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа
на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по
известувањето за концентрација поднесено од БиоТелеметри Инц., со седиште на 1000 Седар Холоу Роуд, Малверн, Пенсилванија, САД, преку Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 8.5.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која БиоТелеметри Инц., со седиште на 1000 Седар Холоу Роуд,
Малверн, Пенсилванија, САД ќе стекне контрола над
ЛајфВоч АГ, Барерштрасе 139, ЦХ-6300 Цуг, Швајцарија, по пат на стекнување на акции, иако потпаѓа под
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата,
нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
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Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-31
8 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4137.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
BRITISH AMERICAN TOBACCO WESTERN EUROPE
COMMERCIAL TRADING LIMITED, со седиште на
адреса Globe House, 1 Water Street, Лондон, WC2R
3LA, Обединето Кралство, преку Адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници,
Скопје, на седницата одржана на ден 8.5.2017 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која BRITISH
AMERICAN
TOBACCO
WESTERN
EUROPE
COMMERCIAL TRADING LIMITED, со седиште на
адреса Globe House, 1 Water Street, Лондон, WC2R
3LA, Обединето Кралство ќе направи превземање на
- одредени брендови на цигари и поврзани трговски
марки кои во моментов се во сопственост на Булгартабак Холдинг АД, со седиште на адреса Софија 1000,
Граф Игнатиев ул.62, Бугарија и неговите подружници
– претежно Благоевград-БТ АД, со седиште на адреса
Благоевград 2700, 1 Поровнишко шосе ул., Бугарија –
т.н Средства поврзани со тутун;
- единствена контрола врз сите малопродажни средства лоцирани само во Босна и Херцеговина на Фабрика Дувана Бања Лука, во целосна сопственост на Благоевград-БТ АД, Бугарија;
- единствена контрола врз друштвото за дистрибуција активно само во Бугарија: Експресс, логистика и
дистрибуција ЕООД и
- права над неколку договори за дистрибуција и трговски договори и одредена трговска опрема употребувана во врска со средставта поврзани со тутунот од
алинеја 1 иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од
Законот за административни такси („Службен весник на
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10,

145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161,
приходна шифра и програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-34
8 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4138.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од
Фресениус Каби Дојчланд Гмбх (Fresenius Kabi
Deutschland Gmbh) со седиште на Елзе-Куне-Штрасе 1,
61352 Бад Хомбург, Германија, доставено преку адвокат Леонид Ристев од Скопје, на седницата одржана на
ден 23.5.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Фресениус Каби Дојчланд Гмбх (Fresenius Kabi Deutschland
Gmbh) со седиште на Елзе-Куне-Штрасе 1, 61352 Бад
Хомбург, Германија и XXX Филиа Пројект ГмбХ
(Filia Projekt GmbH) со регистрирано седиште на Зифелдштрасе 123, 8008 Цирих Швајцарија, a кои припаѓаат на Фресениус Групата, се стекнуваат со контрола
над работењето за биослични лекови на Арес Трејдинг
СА (Ares Trading SA) Швајцарија, со седиште на Зон
индустриел де луриет 1170, Обон, Швајцарија, по пат
на купување и трансфер на средства, иако потпаѓа под
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата,
нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од
Законот за административни такси („Службен весник на
Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03,
19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10,
145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161,
приходна шифра и програма 72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-36
23 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

4139.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 19 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија„ бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), а постапувајќи
по Известувањето за концентрација поднeсено од А1
Дигитал Интернационал ГмбХ (A1 Digital International
GmbH), со седиште на адреса адреса ул. Lassallestrasse
бр. 9, 1020 Виена, Австрија преку Татјана Поповски
Булоски, адвокат од Скопје, од Адвокатско друштво
Поленак, на седница одржана на ден 21.7.2017 година,
го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која А1 Дигитал
Интернационал ГмбХ (A1 Digital International GmbH), со
седиште на адреса ул. Lassallestrasseбр. 9, 1020 Виена, Австрија ќе стекнe непосредна контрола врз друштвото Акенес СА (Akenes SA), со седиште на адреса ул. Route de
Marcolet бр. 39, 1023 Crissier, Швајцарија и следствено на
тоа ќе стекне посредна контрола врз зависното друштво
на Акенес - Акенес ГмбХ (Akenes GmbH), со седиште на
адреса ул. Wattstraße бр. 11, 13355 Берлин, Германија,
преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има
за последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот зазаштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и
за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-42
21 јули 2017 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4140.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 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 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, 24/11, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15,
192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), 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, 189/16
и 198/18), 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, 39/16 и 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,
52/11 и 51/14), на седницата одржана на 10.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
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 нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
25,701
27,321

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

до

ден/лит
30,227

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

до

ден/лит
29,510

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
24,165

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
61,50
63,50

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

до

ден/лит
58,50
ден/лит

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

до

47,00

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
30,037

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
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 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:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
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.
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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
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 обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

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

до

ден/лит
0,030

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

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,748
21,823

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

до

ден/лит
15,319

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

до

ден/лит
6,281

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

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
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

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

до

ден/лит
0,300

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

до

ден/лит
0,300

до

ден/кг
0,740

г) Мазут
- М-1 НС

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.12.2018
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија.
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