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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2548.
Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.30/2000, 9/2001, 41/2010 и
142/2013), донесувам
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
ТОШЕ ЗАФИРОВ, се именува за заменик генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.
II
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-674/1
1 август 2019 година
Скопје

2564.

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

__________
2549.
Врз основа на член 11 став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на претседателот на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013), донесувам
ОДЛУКА
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат
претседателот и членовите на Комисијата за одликувања и признанија на претседателот на Република Северна Македонија.
II
Комисијата за одликувања и признанија на претседателот на Република Северна Македонија се состои од
претседател и 6 (шест) члена.
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III
За претседател на Комисијата за одликувања и
признанија на претседателот на Република Северна
Македонија се именува:
- проф. д-р Марјан Ѓуровски.
За членови на Комисијата се именуваат:
- акад. Луан Старова,
- Дарко Панчев,
- Сабина Ајрула,
- Билјана Пеева-Ѓуриќ,
- Весна Ѓиноска Илкова
- Мирослав Стојановски.
IV
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр.07-316/1 од 27.6.2014 година.
V
Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-675/1
1 август 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2550.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ДИРЕКО
МИ АЛМА – Мијалче Костов од Штип за земјоделско
земјиште со вкупна површина од 100000м2 кое се наоѓа на КП бр.1292/1 -дел, место викано Герон, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од
100000м2, запишана на Имотен лист бр.1002 за КО
Мустафино вон град.
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го

2552.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни-

потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

кедонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,

те претпријатија („Службен весник на Република Ма97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година до-

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45- 5008/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2551.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 ), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 30 јули 2019 година донесе

несе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” - БИТОЛА ЗА 2018
ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на ЈП „Стрежево” - Битола за 2018 година,
бр.02-170/2 од 15.3.2019 година, усвоена од Управниот
одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на
15.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија “ .
Бр. 45-5066/1

Претседател на Владата

30 јули 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

2553.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни-

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –
БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА

97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,

кедонија”, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година до-

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
покривање на загубата на ЈП „Стрежево“ - Битола за
2018 година, бр.02-170/3 од 15.3.2019 година, донесена

несе

од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата,
одржана на 15.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-

денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија “ .
Бр. 45-5064/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

ОДЛУКА
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО” –
БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на ЈП „Стрежево” - Битола за
2018 година, бр.02-170/5 од 15.3.2019 година, усвоена
од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата,
одржана на 15.3.2019 година.

Стр. 4 - Бр. 160
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија “ .
Бр. 45-5066/2
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2554.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА СЕЛОТО ТИМЈАНИК СО СИСТЕМОТ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ НА НЕГОТИНО, ОПШТИНА
НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на главен
колектор за отпадни води за приклучување на селото
Тимјаник со системот за отпадни води на Неготино,
општина Неготино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1408м2 ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5200/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2555.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Боре
Ефремов од с.Ерџелија Свети Николе за земјоделско
земјиште со вкупна површина од 10016 м2 кое се наоѓа
на КПбр.835/1, место викано Узун мера, катастарска
култура нива, катастарска класа 4, со површина од
5517 м2 и КПбр.835/2, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина
од 5499 м2, запишани во Имотен лист бр.600 за КО
Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5321/1

Претседател на Владата

30 јули 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

2556.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидалниот земјоделец ВЛАТКО
КОМПАНИ – Влатко Стојков од с.Мустафино Свети
Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина
од 50241м2 кое се наоѓа на КП бр.1077/1, место викано
Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 9922м2, КП бр.1077/2-дел,
место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура
нива, катастарска класа 2, со површина од 4900м2,
КП бр.1093/5, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура ливада, катастарска класа 1, со површина
од 5209м2 и КП бр.1470, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина
од 30210м2, запишани во Имотен лист бр.600 за КО
Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-5324/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2557.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ВИЛА
МИЛА - 07 – Роберт Атанасов од с.Мустафино Свети
Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина
од 62720м2 кое се наоѓа на КП бр.1087/1, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4155м2, КП бр.1087/2,
место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, со површина од 4171м2, КП
бр.1087/3, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска
култура нива, катастарска класа 3, со површина од
4126м2, КП бр.1087/4, место викано Ѓорѓева ливада,
катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4117м2, КП бр.1087/5, место викано Ѓорѓева
ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3,
со површина од 4138м2, КП бр.1445/2, место викано
Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, со површина од 8080м2, КП бр.1445/2, место
викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катас-
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тарска класа 3, со површина од 4196м2, КП бр.1468/2,
место викано Базна, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 638м2, КП бр.1469/1,
место викано Базна, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7122м2, КП бр.1469/2,
место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7435м2, КП бр.1479/4,
место викано Крушки, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 14542м2, запишани во
Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-5325/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2558.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 23 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа на ул.

„Трета македонска ударна бригада“ во Скопје, на КП
бр. 487/1, КО Кисела Вода 2, запишан во Имотен лист
бр. 49261 со вкупна површина од 7616 м2, сопственост
на Република Севeрна Македонија и тоа:
- влез 1, кат 1 со површина од 74 м2;
- влез 1, кат 1 со површина од 1023 м2;
- влез 1, кат 2 со површина од 74 м2;
- влез 1, кат 2 со површина од 1408 м2;
- влез 1, кат 3 со површина од 74 м2;
- влез 1, кат 3 со површина од 1343 м2;
- влез 1, кат 4 со површина од 144 м2;
- влез 1 кат 4 со површина од 749 м2;
- влез 1, кат 5 со површина од 92 м2;
- влез 1, кат 5 со површина од 675 м2;
- влез 1, подрум, со површина од 716 м2;
- влез 1, приземје со површина од 83 м2;
- влез 1, приземје со површина од 1161 м2.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест на Агенцијата за национална безбедност.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност во рок од осум дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-5593/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

2559.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16,
140/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе
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Член 3

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО

Со денот на отпочнувањето на примената на оваа

ВРЕМЕ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

одлука престанува да важи Одлуката за утврдување

МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ

распоред на работното време во Владата на Република

ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА
Член 1
Распоред на работното време во Владата на Репуб-

Македонија, министерствата и другите органи на
државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/17).

лика Северна Македонија, министерствата и другите

Член 4

органи на државната управа се утврдува со почеток на
работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и заврше-

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

ток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот , а со вкупно

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република

времетраење на работниот ден од осум часа.

Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од

По исклучок, oд став 1 на овој член, во Управата за

1 септември 2019 година.

јавни приходи, Управата за водење на матични книги,
Министерството за внатрешни работи – подрачните

Бр. 45- 5939/1

Претседател на Владата

единици на Одделот за граѓански работи во Сектор за

30 јули 2019 година

на Република Северна Македонија,

управно надзорни работи и Министерство за одбрана –

Скопје

одделенијата за одбрана за региони во состав на Секторот за цивилно воена соработка со регионални центри
за одбрана, работното време ќе се одвива двосменски
од 07:30 до 15:30 часот и од 11:30 до 19:30 часот.
Распоредот на работното време во Државниот паза-

Зоран Заев, с.р.
__________

2560.
Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 64/09,

рен инспекторат, Инспекторатот за земјоделство,

24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15,

Државниот управен инспекторат, Државниот инспекто-

44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Се-

рат за техничка инспекција, Државниот просветен

верна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули

инспекторат, Државниот инспекторат за животна сре-

2019 година, донесе

дина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат,
Државниот инспекторат за шумарство и ловство,

ПРОГРАМА

Државниот инспекторат за труд, Државниот инспек-

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРО-

торат за локална самоуправа, Државниот девизен
инспекторат, Државниот инспекторат за градежништво
и урбанизам, Државниот инспекторат за транспорт и

ШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2019
ГОДИНА

Државниот комунален инспекторат се одвива согласно
распоредот утврден во ставот 2 на овој член, а по пот-

I

реба и на барање на претпоставените во органот работ-

Во Програмата за проширена репродукција на шу-

ните обврски и задачи ќе се извршуваат за време на ви-

мите за 2019 година („Службен весник на Република

кендите и државните празници .

Македонија” бр.15/19), во делот IV, по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

Член 2

„Министерството за земјоделство, шумарство и во-

Паузата во текот на дневното работно време во

достопанство на извршителите на работите од точка 2

Владата на Република Северна Македонија, министер-

потточки 2.1 и 2.2 од табелата, за вршење на теренски

ствата и другите органи на државната управа од член 1

увиди на локалитети на цела територија на Република

од оваа одлука, ќе се користи од 12:00 до 12:30 часот,

Северна Македонија за следење на здравствената сос-

во вкупно времетраење од 30 минути, а во втората сме-

тојба на шумите и шумските култури од болести и

на паузата ќе се користи од 15:00 до 15:30 часот.

штетници, ќе им исплати аванс во висина од 30% од
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утврдената сума, а на извршителот на работите од потточка 2.3 од табелата, ќе му исплати аванс во висина од

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

50% од утврдената сума, по потпишување на договорите.

2562.

Во случај на неисполнување на активностите за кои

Со цел олеснување на преминувањето на државната

авансно се исплатуваат средствата, извршителот на ра-

граница од страна на државјаните на Република Север-

ботите добиените средства ги враќа во Буџетот на Ре-

на Македонија и државјаните на Република Косово кои

публика Северна Македонија, на начин утврден во до-

имаат основана причина за преминување на државната

говорите.“.

граница со цел спроведување на културни и туристички активности, односно други работи од јавен интерес.
Врз основа на член 35 став 1 алинеја 5 од Законот

II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

за гранична контрола („Службен весник на Република

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Македонија“ бр. 171/1041/14, 148/15, 55/16 и 64/18)

лика Северна Македонија“.

Министерството за внатрешни работи на Република
Северна Македонија во согласност со Министерството

Бр. 45-5193/1

Претседател на Владата

за финансии – Царинска управа на Република Северна

30 јули 2019 година

на Република Северна Македонија,

Македонија и утврдена согласност на Министерството

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

за внатрешни работи на Република Косово, како надлежен орган на соседната држава донесе:

2561.
Р Е Ш Е Н И Е

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 го-

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН

дина („Службен весник на Република Македонија” бр.

ПРЕМИН

238/18) Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин
„Стрезимир - Рестелица“ за државјаните на Република

ПРОГРАМА

Северна Македонија и државјаните на Република Ко-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

сово, кои имаат основана причина за преминување на

РАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОД-

државната граница и престој во пограничната зона во

РЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА

периодот од 20.07.2019 до 20.08.2019 година на под-

ЗА 2019 ГОДИНА

рачјето на Општините Драгаш, Република Косово и
Општина Маврово и Ростуше, Република Северна Ма-

1. Во Програмата за изградба, опремување и од-

кедонија.

ржување на објекти за детска заштита за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/19
и 22/19 ), во дел I, став 3 во алинејата 11 по зборовите
,,градинка во“ се додават зборoвите ,,с.Добри Дол и

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот граничен премин
Привремениот граничен премин е лоциран на место викано Луково поле на заедничката гранична линија

с.Неготино“ .
Алинејата 12 се брише.

помеѓу Република Северна Македонија и Република

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

Косово.

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Бр. 45-5579/1

Претседател на Владата

30 јули 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Привремениот граничен премин се определува да
работи во периодот од 20.07.2019 до 20.08.2019 година
со работното време од 08,оо до 22,00 часот.

5 август 2019
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IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот граничен премин
Државјаните на двете држави кои во наведените денови имаат намера да ја преминат државната граница
преку овој привремен граничен премин со себе можат
да носат само предмети наменети исклучиво за лична
употреба.
Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2563.
Врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2)
од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“
бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА
Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши непосредно од страна
на физичко лице пешки или со користење на патнички
автомобил, мопед или велосипед.
VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА
За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин, потребно е физичкото лице
да ги исполнува следните услови:
- да е државјанин на Република Северна Македонија, односно Република Косово.
- во наведените денови да има основана причина за
преминување на државната граница и престој во пограничната зона.
- да поседува валиден патен документ (лична карта
или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Северна Македонија, односно Република Косово, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.
VII. ТРОШОЦИ
Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за
гранична контрола за определување и работење на
привремениот граничен премин се на товар на Министерството за внатрешни работи на Република Северна
Македонија.

1. На нотарот Василка Гоновска, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Битола и
престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 11.8.2019 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 097224/1 од 10.12.2008 година, врз основа на дваесет и
петиот конкурс за именување на нотари, лицето Василка Гоновска е именувана за нотар на подрачјето
на Основниот суд во Битола. Нотарот Василка Гоновска од Битола родена на 11.8.1955 година, на ден
11.8.2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.
Согласно наведеното, а врз основа на член 18, став
(1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Министерството за правда одлучи како во диспозити-

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото потпишување, и истото ќе биде објавено во Службен весник на Република Северна Македонија

вот на ова решение.

Министерство за финансии
Царинска управа
Директор,
м-р Ѓоко Танасоски, с.р.

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30

Министерство за внатрешни
работи
Министер за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-3406/1

Бр.02-054427/19-0001
17 јули 2019 година
Скопје

Бр. 22.5-56571/1
17 јули 2019 година
Скопје

23 јули 2019 година

Министер за правда,

Скопје

д-р Рената Дескоска, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2564.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник
на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ”
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на
РСМ” бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за
акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001...120/18
и “Службен весник на РСМ” бр.108/2019), Законот за
данокот на додадена вредност (“Службен весник на
РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ”
бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати (“Службен
весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5.8.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

69,50 (денари/литар)

-

71,50 (денари/литар)

-

62,00 (денари/литар)

-

52,00 (денари/литар)

-

35,343 (денари/килограм)

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

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

-

29,395 (денари/литар)

-

31,217 (денари/литар)

-

30,419 (денари/литар)

-

30,923 (денари/литар)

-

27,862 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС .
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за
највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95,
Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени
транспортни трошоци од склад до бензински станици
во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
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- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)

-

0,050 (денари/килограм)

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2565.
Врз основа на 78 став 1 т. ж) и член 79 став 4 в.в. со
член 71 став 1 точка a), од Законот за извршување
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ на ден 29.07.2019 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

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

-

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

-

21,983 (денари/литар)

-

21,856 (денари/литар)

-

15,243 (денари/литар)

-

6,255 (денари/литар)

-

0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 06.08.2019
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-2768/1
5 август 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Kushtrim Ramadani, с.р.

СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ извршител Иван Митаноски од Охрид, со адреса на живеење на ул. „130“ бр.30, Охрид, упишан во Именикот на
извршители при Комората на извршители на РМ како
извршител под реден број 54.
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
На ден 18.10.2007 година со Решение на Министерот за правда бр.08-3467/10 лицето Иван Митаноски
беше именувано за извршител на подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар. Врз основа на чл. 33 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Р. Македонија“ бр.35/05,
50/2006, 129/06), извршен е упис на извршител Иван
Митаноски во Именикот на извршители што се води од
страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 54.
На ден 26.07.2019 година до Комората на извршители доставено е Решение бр. 09- 3408/1 од 23.07.2019 година, на Министерот за правда како надлежен орган
согласно чл. 71 став 1 точка а) и став 2 од Законот за
извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16,
142/16 и 233/18), за престанок на должноста извршител
на извршителот Иван Митаноски од Охрид, именуван
за подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд
Струга и Основен суд Дебар, со датум на престанокот
на должноста на ден 15.07.2019 година, поради смрт на
извршителот.
Претседателот на Управниот одбор на Комората на
извршители на РСМ, во рамки на своите овластувања,
на ден 29.07.2019 година врз основа на член 79 став 4
од ЗИ, спроведе бришење на извршител Иван Митаноски од Именикот на извршители кој го води Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ согласно 78 став 1 т. ж) од ЗИ, со што на истиот му престануваат сите обврски спрема Комората на извршители
на РСМ.
Согласно горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Против оваа одлука извршителот
има право на правна заштита со поведување на управен
спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по
прием.
Бр. 03-401/2
29 јули 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател на Управен одбор,
Зоран Димов, с.р.
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