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2268. 

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

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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 и 39/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-

ТА СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОН-

СКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“–СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на Јавното претпријатие за железничка инфрас-

труктура „Македонски железници“ – Скопје за 2016 го-

дина, бр.0201-1099/1 од 27.2.2017 година, усвоена од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата, одржана на 27.2.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2393/1 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2269. 
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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 и 39/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 15.8.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕ-
ТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ“ – СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загубата од работењето на Јавното прет-
пријатие за железничка инфраструктура „Македонски 
железници“ – Скопје за 2016 година, бр.0201-1099/2 од 
27.2.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2017 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-2393/2 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2270. 

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

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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 и 39/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАС-

ТРУКТУРА  „МАКЕДОНСКИ  ЖЕЛЕЗНИЦИ“   

– СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работењето на Јавното претпријатие за же-

лезничка инфраструктура „Македонски железници“ – 

Скопје за 2016 година, бр.0201-2844/1 од 25.5.2017 го-

дина, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпри-

јатие, на седницата, одржана на 25.5.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2393/3 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2271. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските 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), Влада-

та на Република Македонија, во својство на Собрание 

на друштвото, на седницата, одржана на 15.8.2017 го-

дина, донесе 

      

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРА-

ЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и 

финансиските извештаи на Акционерското друштво за 

поштенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 

државна сопственост за 2016 година, усвоени од 

Управниот одбор на Акционерското друштво за пош-

тенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 

државна сопственост, со Одлука бр.0201-386/4 на сед-

ницата одржана на 27.2.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3012/1 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2272. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските 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), Влада-

та на Република Македонија во својство на Собрание 

на друштвото, на седницата одржана на 15.8.2017 го-

дина, донесе 

      

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБО-

ТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 

ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА 

ПОШТА“–СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА 2016 ГОДИНА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-

њето на Акционерското друштво за поштенски сообра-

ќај „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопстве-

ност за 2016 година, усвоен од Управниот одбор на Ак-

ционерското друштво за поштенски сообраќај „Маке-

донска пошта“ – Скопје, во државна сопственост, со 

Одлука бр. 0201-386/6, на седницата одржана на 

27.2.2017 година.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3012/2 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2273. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) и член 483 

став (1) од Законот за трговските 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 друштвото, на седницата, од-

ржана на 15.8.2017 година, донесе 

      

О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНАТА ДОБИВ-

КА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА НА АКЦИОНЕР-

СКОТО ДРУШТВО ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРА-

ЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ – СКОПЈЕ, ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се распределуваат средствата оства-

рени како добивка по Годишната сметка за 2016 година 

на Акционерското друштво за поштенски сообраќај 

„Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост 

во износ од 1.045.207,00 денари, утврдени во Извешта-

јот на независниот ревизор кој е разгледан од страна на 

Управниот одбор на Акционерското друштво за пош-

тенски сообраќај „Македонска пошта“ – Скопје, во 

државна сопственост, со Одлука бр.0201-947/4 на сед-

ницата одржана на 19.6.2017 година. 

 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-

ваат за покривање на дел од загубата по Годишната 

сметка за 2006 година која изнесува 27.001.875,00 де-

нари. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3012/3 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2274. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика 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 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.8.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕ-

НИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-

но одземени предмети во управна постапка на Минис-

терство за здравство, бр.42-7139/3 од 12.10.2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

190/16). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-3824/1 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2275. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика 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 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОД-

ЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземени предмети на Општина Тетово, бр.42-

436/14 од 14.1.2014 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.10/14). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-3824/2 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2276. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика 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 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ДРЖАВЕН  

УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-

но одземен предмет во управна постапка на Државен 

универзитет Тетово, бр.42-6265/10 од 1.8.2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

118/14). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-3824/3 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2277. 

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за упра-

вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-

ни 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 и 148/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ 

ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземени предмети во управна 

постапка на Министерството за здравство, бр.09-79/2 

од 27.1.2017 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-3824/4 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2278. 

Врз основа на член 10 став (6) од Законот за еднак-

ви можности на жените и мажите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 166/14 и 150/15), Вла-

дата  на Република Македонија,  на седницата,  одржа-

на на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНТЕР-РЕСОРСКА КОН-

СУЛТАТИВНА И СОВЕТОДАВНА ГРУПА ЗА  ЕД-

НАКВИ МОЖНОСТИ  НА  ЖЕНИТЕ  И МАЖИТЕ  

 

Член 1 

Со оваа одлука се формира  Интер – ресорска кон-

султативна и советодавна  група  за еднакви можности 

на жените и мажите. 

 

Член  2 

Интер-ресорската консултативна и советодавна  

група за еднакви можности на жените и мажите е сос-

тавена од 23 члена, претставници  на државни институ-

ции,  единици на локална самоуправа, здруженија, син-

дикати, здруженија на работодавачи,  независни ек-

сперти,  и тоа двајца членови од Министерство за труд 

и социјална политика и  по еден член од:   

- Министерството за финансии; 

- Министерството за внатрешни работи; 

- Министерството  за правда; 

- Министерството за здравство; 

- Министерството за економија; 

- Министерството  за  образование и наука; 

- Министерството за одбрана; 

- Министерството за  земјоделство, шумарство и 

водостопанство; 

- Министерството за информатичко  општество и 

администрација;  

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-

дата, задолжен  за економски прашања  и за  координа-

ција  со економските ресори;                      

- Генералниот секретаријат на Владата на Републи-

ка Македонија; 

- Организацијата на работодавачи на Македонија; 

- Бизнис Конфедерацијата на Македонија; 
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- Унијата на независни и автономни синдикати на 

Македонија;  

- Сојузот на синдикати на Македонија; 

- Конфедерацијата на слободни синдикати на Маке-

донија; 

- Заедницата на единиците на локалната самоуп-

рава; 

- Коалицијата „Сексуални и здравствени права на 

маргинализирани заедници“; 

- Македонското женско лоби; 

- Платформата за родова еднаквост; 

- Eксперт за родова еднаквост. 

Работата на  интер-ресорската консултативна и со-

ветодавна група за еднакви можности на жените и ма-

жите  ја координира Министерството за труд и соци-

јална политика.     

 

Член 3 

Интер–ресорската консултативна и советодавна 

група  за еднакви можности на жените и мажите ги има 

следните задачи: 

- да го промовира концептот за  вклучување на  ро-

довите аспекти  во генералните политики на сите јавни 

институции; 

- да ја следи  интеграцијата на  концептот  во сек-

торските политики  во соработка со  социјалните пар-

тнери  и институциите од поединечните области; 

- да го следи прогресот на хармонизација  на нацио-

налното законодавство  со законодавството на Европ-

ската Унија  и европските стандарди од областа на ро-

довите прашања; 

- да учествува  во подготовката  и дава насоки  во 

процесот на подготовка на  Стратегијата за родова  ед-

наквост; 

- да ги следи периодичните извештаи  од институ-

циите. 

 

Член 4 

Стручно-административните работи на интер – ре-

сорска  консултативна и советодавна  група за еднакви 

можности на жените и мажите ќе ги врши Министер-

ството за труд и социјална политика. 

     

Член   5 

Интер - ресорската консултативна и советодавна  

група за еднакви можности на жените и мажите за сво-

јата работа донесува Деловник во кој се утврдува начи-

нот на работа.  

 

Член   6 

Интер – ресорската консултативна и советодавна  

група  ќе ја информира  Владата на Република Македо-

нија  за својата работа  еднаш годишно. 

Член  7 

 Со денот на влегувањето  во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за формирање на Интер - 

ресорска консултативна и советодавна група за еднак-

ви можности на жените и мажите („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.150/12 и 167/16). 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден  од де-

нот на објавувањето  во „Службен весник на  Републи-

ка Македонија “. 

 

Бр. 44-4277/1 Заменик на претседателот 

15 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2279. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Влада на 

Република Македонија – Генерален секретаријат му 

престанува користењето на движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест, на Министерството 

за внатрешни работи. 
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Член 3 

Генералниот секретар склучува договор со минис-

терот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4870/1 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2280. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Влада на 

Република Македонија – Генерален секретаријат му 

престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест, на Министерството 

за внатрешни работи. 

Член 3 

Генералниот секретар склучува договор со минис-

терот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4870/2 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2281. 

Врз основа на член 10 став (7) од Законот за еднак-

ви можности на жените и мажите („Службен весник на 

Република Македонија” бр.6/12, 166/14 и 150/15), Вла-

дата  на Република Македонија,  на седницата,  одржа-

на на 15.8.2017 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ИНТЕР – РЕ-

СОРСКА КОНСУЛТАТИВНА И СОВЕТОДАВНА 

ГРУПА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ  

И МАЖИТЕ 

 

1. За координатор и членови на интер-ресорската 

консултативна и советодавна  група за  еднакви мож-

ности на жените и мажите се именуваат од: 

- Министерството за труд и социјална политика  

Јованка Тренчевска – координатор; 

Даниела Хаџи Димова Јованова - член 

-  Министерството за финансии 

Спасена Ивановска-член; 

- Министерството за внатрешни работи 

Ана Бурагева Алексова-член; 

- Министерството  за правда 

Киро Цветков, член; 

- Министерството за здравство 

Нермина Факовиќ- член; 

- Министерството за економија 

Фатмире Хоџа, член; 

- Министерството  за  образование и наука 

Маринела Маричиќ Тушева-член; 

- Министерството за одбрана 

Виолета Куновска-член; 

- Министерството за  земјоделство, шумарство и 

водостопанство 

Славица Михајловска-член; 

- Министерството за информатичко  општество и 

администрација  
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Бранка М. Коцевска-член; 

- Кабинет на заменикот на претседателот на Вла-

дата, задолжен за економски     прашања  и за   коорди-

нација  со економските ресори                     

Марина Узунов - член 

- Генералниот секретаријат на Владата на Републи-

ка Македонија  

Сузана Никодијевиќ Филиповска- член; 

- Организацијата на работодавачи на Македонија 

Анета Петровска Русомароски-член; 

- Бизнис Конфедерацијата на Македонија 

Јорданка Богатиновска-член; 

- Унијатата на независни и автономни синдикати на 

Македонија  

Дивна Змејковска-член 

- Сојузот на синдикатите на Македонија 

Елизабета Гелевска-член; 

- Конфедерацијата на слободни синдикати на Маке-

донија  

Даниела Јаневска-член; 

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

Ивана Серафимова-член; 

- Коалицијата „Сексуални и здравствени права на 

маргинализирани заедници“ 

Драгана Дрндаревска –член; 

- Македонското женско лоби 

Даниела Димитриевска;  

- Платформата за родова еднаквост 

Марија Савовска-член; 

- Експерт за родова еднаквост 

Неда Малеска Сачмароска. 

2. Со денот на влегувањето  во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за именување на члено-

ви на Интер - ресорска консултативна и  советодавна 

група за еднакви можности на жените и мажите 

(„Службен весник на Република Македонија бр. 150/12 

и 167/16). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во  „Службен  весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4277/2 Заменик на претседателот 

15 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

2282. 

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 

и 163/16),  Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на   9.8.2017 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, 

РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УР-

БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО 

– ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  ЗА  2017 ГОДИНА 

                                                                  

I 

1. Во Годишната програма за финансирање на изра-

ботка на урбанистички планови, регулациски планови 

на генерални урбанистички планови, урбанистичко – 

планска документација и урбанистичко – проектни до-

кументации за 2017 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 192/16), во глава I,  во точка-

та 1,  износот „30. 000.000, 00 “ се заменува со износот 

„13.500.00,00“. 

Потточката 1.2 се менува и гласи:  

„Архитектонско урбанистички проект за ком-

плекс на градби за потребите на граничен премин 

“Белановце-Станчиќ”, КО Злокуќане, општина Лип-

ково;“ 

Во потточката 1.10 по зборовите: „(„Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 9/16, 29/16 и 

68/16)“ се додаваат зборовите: „како и исплата на 

средства по доставени фактури за изработени урба-

нистичко-плански документации за градби од посе-

бен интерес и урбанистичко-плански документации 

за градби од посебен интерес за кои е во тек изра-

ботка, врз основа на донесени одлуки од Владата на 

Република Македонија“. 

По потточката 1.10 се додава нова потточка 1.11 ко-

ја гласи: 

„Исплата на средства по доставени фактури за ус-

лови за планирање на просторот за урбанистичките 

планови и урбанистичко - планските документации од  

потточката 1.10 на оваа програма.“ 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4540/1 Заменик на претседателот 

9 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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2283. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика 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 

и 142/2016), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 15.8.2017 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАДО-

МЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА КУ-

ПЕНИ И ВГРАДЕНИ СОНЧЕВИ ТЕРМАЛНИ КО-

ЛЕКТОРСКИ СИСТЕМИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА 

И ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА КУПЕНИ И ВГРАДЕНИ ПВЦ ИЛИ АЛУ-

МИНИУМСКИ ПРОЗОРЦИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за надоместување на дел од трошо-

ците за купени и вградени сончеви термални колектор-

ски системи во домаќинствата и за надоместување на 

дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алу-

миниумски прозорци во домаќинствата за 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

192/16), во делот II став 1 во воведната реченица изно-

сот „36.000.000,00’’ се заменува со износот 

„46.000.000,00’’.  

Во алинејата 2 износот „20.000.000’’ се заменува со 

износот „30.000.000’’. 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 44-4823/1 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2284. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 

123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 

став 2 од Законот за таксата за привремен престој 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 

26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 15.8.2017 

година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-

МАТА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за развој на туризмот за 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

192/16), во делот I износот „54.635.000,00’’, се замену-

ва со  износот ,,114.635.000,00’’. 

Во делот II по точката 14 се додава нова точка 15 

која гласи: 

,,15. Ваучер за одмор на работниците со ниски при-

мања” 

Министерството за економија ќе објави јавен повик 

за организирање на одмор на работниците со ниски 

примања. Право на учество имаат сите работници со 

ниски примања. Одморот ќе биде организиран во ту-

ристичките центри на Република Македонија надвор од 

туристичка сезона во период не повеќе од пет (5) дена. 

Министерството за економија во јавниот повик ќе го 

утврди начинот на доставување на барањата за добива-

ње на ваучерот, потребната документација и висината 

на ваучерот. 

Ваучерите ќе ги издава Министерството за еконо-

мија по принципот прв дојден прв услужен. 

Оваа активност ќе се реализира во втората полови-

на на 2017 година.                            60.000.000,00 денари 

 

II 

Во Делот III во табелата се додава точка 15 која 

гласи: 

 

Точка 15 септември - ноември Со објавување на 

јавен повик 

 

III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4825/1 Претседател на Владата 

15 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2285. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16),  министе-

рот за труд и социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУ-

ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  

- ПРИЛЕП 

 

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

мена на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за со-

цијална работа - Прилеп,  број 02-898/2, донесен од 

Управниот одбор на Установата  на седницата одржана 

на ден 5.7.2017 година. 

2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 10-4635/3  

15 август 2017 година Министер, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2286. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО  

ШВЕДСКА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по потекло од Крал-

ството Шведска („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.12/17 и 67/17). 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-383/3 Агенција за храна 

8 август 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2287. 

Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ 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) и член 28 и член 44 став 3 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по ба-

рањето за менување на лиценца за вршење на енергет-

ска дејност складирање на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива наменети за транспорт - 

складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 

95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен 

нафтен гас (ТНГ), УП1 бр.11-58/11 од 7.8.2017 година 

на Друштвото за трговија на нафтени деривати и ус-

луги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и по-

стапувајќи по службена должност, на седницата од-

ржана на 14.8.2017 година, донесе 

      

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУ-

РОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГО-

РИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ – 

СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУ-

РОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА  

ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност скла-

дирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива наменети за транспорт - складирање на Еуро-

дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, 
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Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) изда-

дена со Одлука Бр. 02-908/1 од 6.9.2005 година, изме-

нета со Одлука УП1 бр.11-58/11 од 14.11.2011 година, 

изменета со Одлука УП1 бр.11-58/11 од 4.9.2015 го-

дина, изменета со Одлука УП1 бр.11-58/11 од 14.9.2015 

година, продолжена со Одлука УП1 бр.11-58/11 од 

15.9.2015 година, и изменета со Одлука УП1 бр. 11-

58/11 од 3.8.2016 година на Друштвото за трговија на 

нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.75/05, 159/11, 155/15, 158/15, 161/15 и 

146/16), се менува по барање на носителот на лиценца-

та поради пренамена на капацитетите и по службена 

должност поради усогласување со Правилникот за сле-

дење на функционирањето на енергетските пазари 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

207/16 и 215/16). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за 

вршење на енергетска дејност складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети 

за транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-

росупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

и Течен нафтен гас (ТНГ) се утврдени во пречистениот 

текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска 

дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива наменети за транспорт - складирање 

на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер 

БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)“ 

кој што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-58/11  

14 август 2017 година Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛА-

ДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-

ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА 

ТРАНСПОРТ - СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС 

(Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕК-

СТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 

1. Име и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги 

ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, Бул. Парти-

зански одреди бр.18, 1000 Скопје, Република Македо-

нија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива наменети за транспорт - складира-

ње на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросу-

пер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас 

(ТНГ). 

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

6 септември 2005 година 

 

4. Период на важење на лиценцата: 

10 години 

 

5. Период на продолжување на лиценцата: 

10 години 

 

6. Датум до кога важи лиценцата:  

6 септември 2025 година 

 

7. Евидентен број на издадената  лиценца: 

НД - 01.04.1/05.2/11.2/15.2/15.3/15.2/16.2/17 

 

8. Број на деловниот субјект – 5993539 

 

9. Единствен даночен број – 4030005551138 

 

10. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети 

за транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), 

Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 

(ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).  

Како енергетска дејност складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт, се смета складирање на сурова нафта, нафтени 

деривати, биогорива и/или горива за транспорт, во по-

себни резервоари, за сопствена потрошувачка, за пот-

ребите за преработка на сурова нафта и производство 

на нафтени деривати или горива за транспорт. 

 

11. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите  

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 

10 резервоари и тоа:  

- 3 резервоари од 1320 м3 за прием на Еуродизел 

БС (Д-Е V),  

- 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС 

95,  

- 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС 

98,  
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- 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Екстра лесно 1 

(ЕЛ-1) и  

- 4 резервоари од по 100 м3 за прием на Течен наф-

тен гас (ТНГ).  

Резервоарите се во сопственост на Друштвото за тр-

говија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕ-

ДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП.бр 128/6 

KO Штип. 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди об-

јектите и постројките во кои се врши складирање на 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-

росупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

и Течен нафтен гас (ТНГ) во секое време да ги испол-

нуваат пропишаните минимално-техничките услови за 

вршење на дејноста. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 

на расположивиот капацитет за складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросу-

пер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 

Течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по 

настаната промена.    

 

12. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Дејноста складирање на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива наменети за транспорт - 

складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 

95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен 

нафтен гас (ТНГ) носителот на лиценцата може да ја 

врши на територијата на Република Македонија. 

 

13. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно складирање на суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наме-

нети за транспорт; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на енергетската деј-

ност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива наменети за транспорт, заштита на 

конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 

Правилникот за следење на функционирањето на енер-

гетските пазари. 

 

14. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен : 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието, како 

и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

15. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави Годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. извршени услуги на складирање на сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 

95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен 

нафтен гас (ТНГ) во текот на извештајна година, по 

вид на дериват и корисник на услуга;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 
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- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 

 

16. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

18. Обврска за склучување на соодветни догово-

ри заради вршење на дејноста 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до еден месец пред 

истекот на договорот за  право на користење врз објек-

тите и постројките со кои се врши дејноста за која што 

е издадена лиценцата, да достави договори односно 

други правни акти од кои може да се утврди правото на 

сопственост односно правото на користење врз објек-

тите и постројките со кои се врши дејноста за која што 

е издадена лиценцата. 

Во случај на неисполнување на обврската од 

претходната алинеа, Регулаторната комисија за енер-

гетика ќе отпочне постапка за одземање на ли-

ценцата. 

 

19. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

2288. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика 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 За-

конот 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 надо-

местокот за задолжителни резерви на нафта и нафте-

ни деривати што се плаќаат при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати (“Службен весник на 

РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 

21.8.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

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 наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 25,961 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 27,527 

   

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 24,317 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 23,662 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 19,043 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  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 62,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 64,00 

 

б) Дизел гориво                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 48,00 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 36,50 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС         до 23,993 

 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен 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 де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 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 ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот 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 об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-

нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 

увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 

   

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,911 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 22,040 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,331 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.8.2017 го-

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

лика Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната 

комисија за енергетика на Република Македонија. 
 

Бр. 02-1419/1  

21 август 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

2289. 

Врз основа на член 77 од Законот за енергетика 

(„Сл. весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41 

и 151/14) и чл.20 од Статутот на АД Електрани на Ма-

кедонија во државна сопственост, Скопје, по претход-

но добиено Одобрение од Регулаторна Комисија за 

енергетика на Република Македонија, Решение бр.02-

1340/1 од 31.7.2017 година, Управниот одбор на АД 

Електрани на Македонија во државна сопственост, на 

состанок одржан на ден 3.8.2017 година, со Одлука УО 

бр.02-4434/38/17 од 3.8.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНА НА ЧЛЕН 19 ОД 

МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ-СКОПЈЕ 

 

Се менува член 19 од Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ-Скопје и 

истиот гласи: 
 

Член 19 

Објекти кои не се изградени согласно со закон 

1) ОДС не смее да приклучува на дистрибутивната 

мрежа објекти на корисниците за кои не е издадено 

одобрение за градење или за кои не е издадено реше-

ние за утврдување на правен статус на бесправно изг-

раден објект во согласност со закон. Доколку не постои 

детален урбанистички план (ДУП) или урбанистички 

план за село (УПС) или урбанистички план вон населе-

но место (УПВНМ) за територијата на која што фун-

кционира ОДС, ОДС има право да приклучува на дис-

трибутивната мрежа објекти на корисниците за кои не 

е издадено одобрение за градење или за кои не е изда-

дено решение за утврдување на правен статус на бес-

правно изграден објект согласнот со закон.  

 

УО бр. 02-4434/38/17  

3 август 2017 година Претседател, 

Скопје д-р Христијан Мицкоски, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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