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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
4544.
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со
членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35
став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник
на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16),
Државната изборна комисија на седницата одржана на
11.11.2016 годинa, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
ИЗБОРНИ КОМИСИИ
I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“,
број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3,
6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 9.5.2016 година, број 081304/5 од 10.5.2016 година, број 08-2788/1 од
28.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 година и
број 08-2788/5 од 9.11.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател,
заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или
семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:
1. Во составот на Општинската изборна комисија
ЧУЧЕР САНДЕВО, членот ЕЛЕНА ТОМАШЕВСКА
вработен во Агенција за Европска образовни програми
и мобилност СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира СОЊА РАДЕВСКА вработена во Биро за развој на образованието - Скопје
Членот МАРИЈА ВЕЛКОВСКА, вработена во Општина Чучер Сандево СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира СНЕЖАНА ПОПЧЕВСКА
вработена во Министерство за животна средина и
просторно планирање.
2. Во составот на Општинската изборна комисија
КАРПОШ заменик членот ЗОРАН ПОПОВ вработена
во Министерство за надворешни работи СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира ЗОРАН ЗУЗАРОВСКИ вработен во Служба за општи и заеднички работи
на Владата на РМ.
3. Во составот на Општинската изборна комисија
МОГИЛА, членот ГОРДАНА ЛОЗАНОВСКА СТЕФАНОВСКА, вработен во Општина Могила, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира МАРИЈА АНТИЌ КОСТОВА вработен во Министерство за информатичко општество и администрација.
4. Во составот на Општинската изборна комисија
ШУТО ОРИЗАРИ, членот ЃУЛТЕН БЕЌИР, вработен
во Совет за јавни набавки СЕ РАЗРЕШУВА.
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За нов член се избира ЃУЛТЕН МУСТАФОВА
вработен во Министерство за труд и социјална политика.
II. Одлуката, број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, за
изменување и дополнување на одлуките за формирање
на Општинските изборните комиси во делот за БЕРАЈЕТ ЏАФЕРИ СЕ УКИНУВА односно, ШПРЕСА
АСАНИ – МЕМИШИ останува Член на Општинаска
изборна комисија ЧУЧЕР САНДЕВО именувана со Одлука број 08-1304/1 од 28.4.2016 година.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на интернет страницата на Државна
изборна комисија.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано
за член на општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo објавување
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-2788/7
14 ноември 2016 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Александар Чичаковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4545.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 13.10.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Матка-Вон-град, која е во надлежност на 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-Вон-град престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Матка-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-22425/1
13 октомври 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.
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4546.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република
Македонија“ број 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
На ден 26.10.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Миладиновци-Вон-град, која е
во надлежност на 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 Миладиновци-Вон-град престануваат да
важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Миладиновци-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-23467/1
26 октомври 2016 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
4547.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 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
На ден 28.10.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Горно и Долно Оризари, која е
во надлежност на 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 Горно и Долно Оризари престануваат
да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно и Долно Оризари.
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Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 0916-23691/1
28 октомври 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
4548.
Врз основа на член 23-a став (6) од Законот за
спортот („Службен весник на Република Македонија“
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16), директорот на Агенцијата за
млади и спорт донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТСКА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
СРЕДСТВА ОСТВAРЕНИ ОД НАДОМЕСТОЦИ
ЗА СПОРТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за годишната програма на националната спортска федерација за користење на средствата остварени од надоместоци за спорт согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри.
Член 2
Годишната програма на националната спортска федерација се подготвува на образец кој се печати на бела
хартија со формат А4, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот од ставот 1 на овој член содржи: општи
податоци за националната спортска федерација, цели и
активности во наредната годината што планира да бидат поддржани од средства оствaрени од надоместоци
за спорт согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1
јануари 2017 година.
Бр. 08-1880/1
11 ноември 2016 година
Скопје

Агенција за млади и спорт
Директор,
м-р Марјан Спасески, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4549.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со

4550.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за

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

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11,

ство („Службен весник на Република Македонија”

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,

бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16),

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-

директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-

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

ство, донесе

50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004,
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13,
98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и
РЕШЕНИЕ

23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА

на вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99,

И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУС-

86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006,

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО

114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10,

ПОТЕКЛО ОД УНГАРИЈА

24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15,
129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005,
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10,

Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во
Република Македонија кои потекнуваат од регионот
Бекеш во Унгарија.

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), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

Забраната од став 1 на овој член се применува на
месо од живина и диви птици како и производи и нус-

публика Македонија, на седницата одржана на
14.11.2016 година, донесе

производи од живина и диви птици за пратки кои се
ОДЛУКА

произведени по 1 ноември 2016 година.

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ

Член 2

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Ова решение влегува во сила наредниот ден од деЧлен 1

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

Претпријатијата кои произведуваат деривати од

Македонија”.

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
Бр. 02-5260/1

Агенција за храна

7 ноември 2016 година

и ветеринарство

Скопје

Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини

ден/лит

- ЕУРОСУПЕР БС – 95

до 24,322

- ЕУРОСУПЕР БС – 98

до 25,982
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б) Дизел гориво

ден/лит

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до 23,362

в) Масло за горење

ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до 22,815

г) Мазут

ден/кг

- М-1 НС

до 17,309
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

ден/лит
до 60,00
до 62,00

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

ден/лит
до 47,00

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

ден/лит
до 35,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 21,947

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.
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

ден/лит
до 0,080
до 0,080

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

ден/лит
до 0,030

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

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 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

ден/лит
до 0,890
до 0,890
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б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

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

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

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 5
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

ден/лит
до 21,855
до 21,890

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

ден/лит
до 12,439

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

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 15.11.2016
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-2031/1
14 ноември 2016 година
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