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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2637.
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 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 12.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УСТАВНИОТ
СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движна ствар
- патничко моторно возило со следните карактеристики:
- Марка BMW
- тип 730 D
- регистарска ознака SK – 0627 – AC
- број на шасија WBAGM210X0DR45301
- број на мотор - 224995161
- година на производство 2002 година
- работна зафатнина на моторот 2993 см3
- сила на моторот 160 kw
- боја на каросеријата - Металик Сива/14.
Член 2
Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
времено користење, без надомест, на Уставниот суд на
Република Македонија, за период од 1 (една) година од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува
договор со претседателот на Уставниот суд на Република Македонија, 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. 44-3298/1
Заменик на претседателот
12 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2638.
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 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание
на Акционерското друштво, на седницата, одржана на
29.8.2017 година, донесе

18 септември 2017

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД –
СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 1.1.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
работењето на Акционерско друштво за приредување
игри на среќа, Државна лотарија на Македонија Скопје
за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016 година, усвоен со
одлука бр.02-784/8 од 15.3.2017 година на Управниот
одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 15.3.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3895/2
Заменик на претседателот
29 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2639.
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, 6/2016, 30/2016 и
61/2016), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 29.8.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИTЕ ИЗВЕШТАИ И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА
ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД – СКОПЈЕ,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ДРЖАВНА
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 1.1.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат финансиските извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Акционерско друштво за приредување игри на среќа, во
државна сопственост, Државна лотарија на Македонија АД – Скопје, за периодот од 1.1.2016 до 31.12.2016
година, ревидирани од овластен ревизор и усвоени со
одлука бр.02-2005/4-1 од 27.6.2017 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 27.6.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3895/3
Заменик на претседателот
29 август 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2640.
Врз основа на член 85, став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.9.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Член 1
Со оваа одлука на општина Аеродром се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија на ГП. бр. 3.23, кое претставува КП бр. 960/7, КО Кисела Вода 2, со површина од
2671 м2, запишана во Имотен лист бр. 109576, согласно Извод од Детален урбанистички план за четврт ЈИ
02, донесен со одлука на Совет на општина Аеродром
бр. 08-2708/1, од 11.04.2017 година, заради изградба на
објект со намена социјални грижи градинка.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3961/1
Заменик на претседателот
12 септември 2017 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2641.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за планински патеки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14 и 146/15), министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПЛАНИНСКИ
ПАТЕКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на одржување на планинските патеки.
Член 2
(1) Домаќинот на планинската патека треба да ја
одржува планинската патека на начин кој ќе овозможи
нејзино непречено користење, како и заштита на природата и културно-историските споменици.
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(2) За одржување на планинската патека, домаќинот
треба да врши редовни проверки и да ја забележува утврдената состојба, како и да предлага мерки за надминување на состојбата на начин кој ќе обезбеди полесно
и побезбедно користење на патеката од страна на корисниците, како и поголема заштита на природата и
културно - историските споменици кои се наоѓаат во
околината низ која се протега трасата на патеката.
Член 3
(1) Домаќинот на планинската патекa треба да ја
одржува планинската патека и на начин со кој се:
- врши проверка на проодноста и безбедноста на
трасата на патеката и се забележува утврдената состојба;
- врши проверка на сигнализацијата и се забележува состојбата од аспект на тоа дали истата е јасна, читлива, недвосмислена и/или оштетена;
- врши проверка на функционирањето и видливоста
на стандардизираните сигнализациски и маркациски
ознаки;
- врши проверка на постоечката инфраструктура на
патеката и постоечкиот инвентар и се забележува состојбата од аспект на нивната исправност, безбедното
користење и постоење на предупредувачки ознаки или
упаства за користење;
- врши проверка на состојбата со природата во околината низ која се протега трасата на патеката и за забележува секое негативно влијание врз истата што настанало или пак би можело да настане доколку не се
преземат мерки на претпазливост и
- врши проверка на состојбата со културно-историските споменици што се наоѓаат во околината низ која
се протега трасата на патеката и се забележува секое
негативно влијание врз истите што настанало или пак
би можело да настане доколку не се преземат мерки на
претпазливост.
(2) Активностите од став (1) на овој член домаќинот треба да ги врши најмалку еднаш годишно и тоа во
периодот од месец март до месец април во тековната
година.
(3) За планинските патеки кои се користат претежно во зимскиот период, активностите од став (1) можат
да се направат и пред започнување на зимскиот период, односно од септември до октомври во тековната
година.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.13-3561/4
Министер за животна средина
31 август 2017 година
и просторно планирање,
Скопје
Садула Дураки, с.р.
__________
2642.
Врз основа на член 5 став (4) од Законот за планински патеки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14 и 146/15), министерот за животна средина и просторно планирање донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА OПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на определување на планинските патеки.
Член 2
Планинските патеки се определуваат како дел од
Националната или локалната мрежа на планински патеки врз основа на проценка на податоците доставени во
елаборатот за воспоставување на планинската патека.
Член 3
(1) Како патека која треба да биде определена како
дел од Националната мрежа на планински патеки се цени дали патеката ги има следните обележја:
- да се протега низ повеќе општини, односно заштитени подрачја при што пределот низ кој поминува не ја
загрозува безбедноста на патеката да се користи од повеќе корисници истовремено;
- почетокот и крајот на патеката се наоѓаат на подрачје на различни општини;
- ги истакнува природните и културните вредности
кои се наоѓаат низ пределот каде се протега патеката;
- поврзува и истакнува природни и културни вредности кои се од национално значење;
- постои национален интерес и препознавање на патеката од туристички апсект и
- географското простирање на патеката не влијае
негативно врз животната средина и природата.
(2) Како патека која треба да биде определена како
дел од локалната мрежа на планински патеки се цени
дали патеката ги има следните обележја:
- се протега низ подрачјето на една општина односно низ подрачјето на градот Скопје при што пределот
низ кој поминува не ја загрозува безбедноста на патеката да се користи од повеќе корисници истовремено;
- почетокот и крајот на патеката се наоѓаат во подрачјето на една општина, односно на подрачјето на градот Скопје;
- дел од патеката кој може да поминува низ подрачје на друга општина не надминува повеќе од 30 % од
вкупната должина на патеката;
- ги истакнува природните и културните вредности
кои се наоѓаат низ пределот каде се протега патеката;
- ги поврзува и истакнува природните и културните
вредности кои се од локално значење;
- ги поврзува и истакнува природните и културните
вредности кои се од национално значење доколку истите не се дел од друга планинска патека вклучена во националната мрежа;
- постои локален интерес и препознавање на патеката од туристички аспект и
- географското простирање на патеката не влијае
негативно врз животната средина и природата.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.13-3562/4
31 август 2017 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
2643.
Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категоријата спортист - Спортска надеж („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува
ЛИСТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ
Во Листата на категоризирани спортисти – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/17), кај спортистот под реден број 492.,
зборовите: „Никола Влатко Стоилевски 04.06.1998 г.
Скопје“, се заменуваат со зборовите: „Алексеј Зоран
Шишковски 27.10.2003 г. Скопје“.
Бр. 08-1099/3
13 септември 2017 година
Скопје

Агенција за млади и спорт
Директор,
Дарко Каевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2644.
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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на
вирусот на западно нилска треска во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 121/17), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1,
кој е даден во прилог и е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-2857/4
11 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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2645.
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 патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Италија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 10/17, 18/17, 31/17, 47/17,
67/17, 117/17 и 121/17), во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:
“ - Кремона/Cremona,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-3146/2
11 септември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2646.
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 акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13,
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 вредност („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,
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 18.9.2017 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
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 27,138
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 28,685
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 25,771

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

ден/лит
до 25,357

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 19,504

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
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 63,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 65,00
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 49,50

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

ден/лит
до 38,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 24,537

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 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:
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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

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 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 22,006
до 21,730

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

ден/лит
до 12,148

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 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 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.09.2017
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. 02-1554/1
18 септември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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