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3441. 
Указ бр.56 
Од 15 октомври 2018 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 
51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Зако-
нот за служба во Армијата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 36/2010, 
23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  29/2014, 33/2015 и 
193/2015)  

 
СЕ  ПОСТАВУВА 

 
генерал потполковник МЕТОДИЈА Добре ВЕ-

ЛИЧКОВСКИ 
 
за Советник на Началникот на Генералштабот 

на Армијата на Република Македонија  
 
ФЧ: генерал потполковник, по формација генерал 

потполковник 
личен ВЕС: 31740 
 
до сега: Началник на Генералштабот на Армијата 

на Република Македонија. 
 
Овој Указ да се изврши веднаш.  
 

Бр. 08-1108/1   Претседател 
15 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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3442. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1  
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ното лице: 

1. АНГЕЛ ТОМИ ЗАПРОВ од Струмица, во траење 
од 1 година. 

 
II 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. АЦО МИЛАДИН ЗАЈАКОВСКИ од с.Слепче, 
Демир Хисар во траење од 3 месеци. 

2. НЕВЗАТ САБРИ СУЉА од Скопје, во траење од 
3 месеци. 

 
III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 08-1092/1   Претседател 

12 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3443. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 
88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 
120/2018), Владата на Република Македонија во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 
сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ  ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Акционерското друштво за вршење на енергетски деј-
ности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост за 2017 година, усвоена 
на Дваесет и првата седница на Одборот на директори, 
со Одлука бр.02-2540/8 од 5.7.2018 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 44-7925/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3444. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 
88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 
120/2018), Владата на Република Македонија во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 
сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗ-
ВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ  РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО  

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобруваат финансиските из-

вештаи на Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 
година, усвоени на Дваесет и првата седница на Од-
борот на директори, со Одлука бр.02-2540/9 од 
5.7.2018 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-7925/2 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3445. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 
6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на 
Република Македонија во својство на Собрание на акцио-
нери на Акционерското друштво за вршење на енергетски 
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 
9.10.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ВРШЕЊЕ  НА  ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ 
ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 
работата на Акционерското друштво за вршење на енер-
гетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ Скопје во државна сопственост за 2017 година, усвоен 
на Дваесет и првата седница на Одборот на директори, со 
Одлука бр.02-2540/11 од 5.7.2018 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 44-7925/3 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3446. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 
6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на 
Република Македонија во својство на Собрание на акцио-
нери на Акционерското друштво за вршење на енергетски 
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на  
9.10.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН  

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2017 го-
дина, на член на Одборот на директори и тоа: 
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- Александра Маројевиќ - независен неизвршен 
член и претседател на Одборот на директори. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 44-7925/4 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3447. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 
88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 
120/2018), Владата на Република Македонија во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 
сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 
работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2017 го-
дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Дејан Цветаноски – неизвршен член на Одборот 
на директори. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 44-7925/5 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3448. 

 
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 
88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 
120/2018), Владата на Република Македонија во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 
сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ 
ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕ-
СУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2017  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2017 го-
дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Благојче Котески – извршен член на Одборот на 
директори. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 44-7925/6 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3449. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 
став (2) од Законот за трговските друштва („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 
70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 
138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 
64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија 
во својство на Собрание на акционери на Акционерско 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОН-
СКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна соп-
ственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-
ЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАН-
СИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка за 2018 година и на Финансиските 
извештаи за 2018 година во Акционерското друштво за 
вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕР-
ГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост се 
избира Ревизија Чулева ТП Скопје, согласно Одлуката 
за избор за најповолна понуда за јавна набавка бр.05-
2564/13 од 20.7.2018 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-7925/7 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3450. 
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 
6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018),  Владата 
на Република Македонија во својство на Собрание на ак-
ционери на Акционерско друштво за вршење на енергет-
ски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост, на седницата одржана 
на 9.10.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ 
ДЕЈНОСТИ MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ  

СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво за вршење 

на енергетски дејности MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.146/2010, 16/2012, 
138/2013, 127/2014, 4/2015, 21/2015, 173/2017 и 58/2018), 
членот 7 се менува и гласи: 

„Седиште на друштвото е: 
Ул. „Булевар Свети Климент Охридски“ бр.58 б, 

1000 Скопје“. 
 

Член 2 
Со оваа одлука се овластува Одборот на директори 

на Акционерското друштво за вршење на енергетски 
дејности MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост да изготви пречистен 
текст на Статутот на Акционерско друштво за вршење 
на енергетски дејности MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-7925/8 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
 
3451. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

  
Член 1 

Co оваа одлука на Министерството за внатрешни 
работи се дава на трајно користење без надомест нед-
вижна ствар која се наоѓа на адреса ул. „Борис Кидриќ“ 
бр.1, лоцирана на КП бр.3557, КО Гевгелија, запишана 
во Имотен лист бр. 103131, сопственост на Република 
Македонија и тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда В4 -1, влез 1, 
кат К1, број 2, намена на посебниот дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 314 м2, 

- број на зграда 1, намена на зграда В4 -1, влез 1, 
кат К1, број 2, намена на посебниот дел од зграда ХС 
со внатрешна површина од 47 м2, 

- број на зграда 1, намена на зграда В4 - 1, влез 1, 
кат ПО 1, број 3, намена на посебниот дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 115 м2, 

- број на зграда 1, намена на зграда B4-1, влез 1, кат 
приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 330 м2, 

- број на зграда 1, намена на зграда B4-1, влез 1, кат 
приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ХС 
со внатрешна површина од 25 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 44-8150/1 Заменик на претседателот 

9 октомври 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3452. 
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.10.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 
КОНЧЕ 

  
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Конче се дава право на 
трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија на ГП. бр.2.31, кое претставува 
КП бр.4669/4, КО Конче, со површина од 1691 м2, за-
пишано во Имотен лист бр. 2390, согласно Извод од 
Урбанистички план за село Конче, КО Конче, Општина 
Конче, плански период 2014-2024, донесен со одлука 
на Советот на Општина Конче бр.08-213/3 од 15.2.2016 
година, заради изградба на објект со намена Д3 – 
спортска сала. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-8664/1 Заменик на претседателот 

9 октомври 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3453. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ВОСПИТНО 

-ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-
ите, му престанува користењето на движната ствар и 
тоа: Патничко моторно возило М2 - автобус, марка 
FORD, модел на возило Transit V363 Trend, вид на мо-
тор 2,2 TDCi, број на шасија WFOHXXTTGHJM70787, 
број на мотор JM70787, работна зафатнина на мотор 
2.198 cm³, моќност на мотор 114/155 KW/KS, број на 
врати 4, боја на возило BLAZER BLUE, година на про-
изводство 2018. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Воспитно-поправни-
от дом Тетово. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-
ите склучува договор со директорот на Воспитно-
поправниот дом Тетово, 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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 44-8788/1 Заменик на претседателот 

9 октомври 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3454. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН 
ПАТ КО ГРАДОВЦИ,  ОПШТИНА  ЗЕЛЕНИКОВО 

                                                                             
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на локален 
пат КО Градовци, Општина Зелениково. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна  површина од 21 м2, ги 
има следните катастарски индикации:     

 
Катастарска  
парцела 

бр. 

Катастарска  
општина 

Викано  
место 

Катастарска 
култура 

Катастарска 
класа 

  724-дел Градовци Лески нива 8 

  742-дел Градовци Тополе нива 6 

Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 5874м2         

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44- 8806/1 Заменик на претседателот 

9 октомври 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3455. 
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13,180/14, 
146/15 и 52/16 ) и член 17 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.10.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА  ОД  22  МАЛИ  ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Водите како добра од општ интерес се доделуваат 

на концесија за производство на електрична енергија 
заради обезбедување услови за: искористување на 
енергетски потенцијал на водите како обновливи изво-
ри на енергија и развој на енергетскиот сектор, техно-
лошкиот развој и вкупната економска политика, а во 
согласност со целите за долгорочна заштита и одржли-
во користење, управувањето со водите, крајбрежното 
земјиште и водните живеалишта. 

Со доделувањето на концесијата за користење на во-
дата за производство на електрична енергија од мали хид-
роелектрични централи покрај производство на енергија 
се овозможува и намалување на потребата од увоз на 
електрична енергија, намалување на емисија на стакле-
нички гасови и придвижување на локалната економија.  

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделување на 
концесијата се:  

- зголемување на производството на електрична 
енергија,  

- подобрување на сигурноста во снабдување со 
електрична енергија и 

- производство на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија.  

 
Член 3 

Предмет на концесија е користење на вода за произ-
водство на електрична енергија од 22 мали хидроелек-
трични централи на следните локации: 
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Член 4 
Концесијата за користење на вода за производство 

на електрична енергија со изградба на мали хидроелек-
трични централи ќе се додели за период од 23 години 
при што рокот почнува да тече од датумот на склучува-
ње на Договорот за концесија.  

 
Член 5 

Концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија со изградба на мали хидроелек-
трични централи се доделува во постапка со отворен 
повик кој ќе се спроведе за секоја локација одделно, 
освен локациите означени со реден број 10 и 11 во та-
белата од член 3 на оваа одлука, кои се доделуваат во 
група. 

 
Член 6 

Странското правно лице или конзорциум, избран 
како најповолен понудувач, под услови и на начин оп-
ределени со тендерската документација, ќе основа 
правно лице со седиште во Република Македонија, кое 
како концесионер ќе го склучи договорот за концесија. 

 
Член 7 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за користење на вода за производство 
на електрична енергија од мали хидроелектрични цен-
трали, Владата на Република Македонија по предлог на 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње формира Комисија за спроведување на постапката 
во рок 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 1 од овој член ги подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот и во рок од пет работни дена 
на предлог на министерот за животна средина и прос-
торно планирање тендерската документација се доста-
вува на одобрување до Владата на Република Македо-
нија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за користење на вода за про-
изводство на електрична енергија со изградба на мали 
хидроелектрични централи, Комисијата од став 1 на 
овој член, во рок од осум дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 8 

Постапката за доделување на концесија за користе-
ње на вода за производство на електрична енергија со 
изградба на 22 мали хидроелектрични централи ќе би-
де спроведена во рок од шест месеци од денот на фор-
мирањето на Комисија за спроведување на постапката. 

 
Член 9 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација изнесува 100 евра во денарска 
противвредност, по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на уплатата за подиг-
нување на документацијата. 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-8897/1 Заменик на претседателот 

9 октомври 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

3456. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 
192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО  ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 
на Република Македонија, и тоа премер на објект кој  
се наоѓа  на  Бул.„Едвард Карделј“, Кавадарци, на КП 
бр.10248, КО Кавадарци 2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44- 8902/1 Заменик на претседателот 

9 октомври 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3457. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/13,  120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 
64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.10.2018 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВ-
НИОТ  СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

        
Член 1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом 
„Скопје“ - Скопје му се доделуват вкупно 
79.592.133,00 денари, од Буџетот на Република Маке-
донија за 2018 година, раздел 16001, програма 6, пот-
програма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во 
однос на режиски трошоци за потрошена електрична 
енергија, трошоци за греење, за потрошена вода и тро-
шоци за комунална хигиена, а не можеле да се предви-
дат и планираат во буџетот на Државниот студентски 
дом ,,Скопје“ – Скопје. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-8996/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3458. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13,  120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 
64/18) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 9.10.2018 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ  ,,ПЕЛАГОНИЈА” – СКОПЈЕ 
    

Член 1 
Со оваа одлука на Државниот студентски дом ,,Пе-

лагонија” - Скопје му се доделуват вкупно 7.204.603,00 
денари, од Буџетот на Република Македонија за 2018 
година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, рас-
ходна ставка 464 - разни трансфери. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 
за подмирување на трошоци за тековно работење во 
однос на режиски трошоци за потрошена електрична 
енергија, трошоци за греење, за потрошена вода и тро-
шоци за комунална хигиена, а не можеле да се предви-
дат и планираат во буџетот на Државниот студентски 
дом ,,Пелагонија” – Скопје. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-8997/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3459. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе 
  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА  

И УСЛУГИ МХЕ ТОПОЛКИ ДОО СКОПЈЕ 
       

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Република Македо-
нија, по пат на непосредна спогодба, на Друштвото за 
производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО 
Скопје, со седиште во Скопје, бул.„Свети Климент 
Охридски“ бр. 30, за градежното земјиште во вкупна 
површина од 7.105м2, и тоа: 

- КП.бр.359/5, КО Дреново, со површина од 
4047м2, запишана во Имотен лист бр. 253; 

- КП.бр.359/10, КО Дреново, со површина од 22м2, 

запишана во Имотен лист бр. 253; 

- КП.бр.348/3, КО Дреново, со површина од 867м2, 
запишана во Имотен лист бр. 251; 

- КП.бр.353/8, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 251; 

- КП.бр.353/9, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 251; 

- КП.бр.350/4, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 251; 

- КП.бр.350/5, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 251; 

- КП.бр.350/6, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 251; 

- КП.бр.479/7, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 251; 

- КП.бр.468/5, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 280; 

- КП.бр.489/4, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 252; 

- КП.бр.590/4, КО Дреново, со површина од 
1949м2, запишана во Имотен лист бр. 279; 

- КП.бр.590/5, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 279 и 

- КП.бр.590/6, КО Дреново, со површина од 22м2, 
запишана во Имотен лист бр. 279, 

согласно Проект за инфраструктура за линиска ин-
фраструктурна градба, мала хидроелектрична централа 
ТОПОЛКА со реф.бр.316 и придружни објекти, со 
тех.бр. 517/14 од март 2017 година изработен од БИЛД 
Д.О.О.Е.Л Скопје, а одобрен-заверен со Потврда за за-
верка под бр. 71-2184/8 од 18.5.2017 година од Минис-
терство за транспорт и врски, за изградба на мала хид-
роелектрична централа. 

     
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 44-9246/1 Претседател на Владата 

9 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3460. 
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), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА 
БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ПОТЕКЛО ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ 

ДРЖАВИ 
 

Член 1 
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во 
Република Македонија на живи животни, производи и 
нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат 
од регионот Лос Анџелес/Los Angeles во Соединетите 
Американски Држави. 
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(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,  

6) семе за вештачко осеменување од живина и пер-

нат дивеч,  

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

8) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч и 

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.  

 

Член 2 

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од јајца од 

живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) цело јајце доколку било подложено на еден од 

следните третмани: 

- 42 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 27 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 12 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 

2) течна белка од јајце доколку била подложена на 

еден од следните третмани: 

- 38 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 17 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 5 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 

минути на температура од 55°C во средината на произ-

водот и 

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 

24 минути на температура од 57°C во средината на 

производот. 

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од месо кои 

се состојат од или содржат месо од живина и пернат 

дивеч, доколку биле подложени на еден од следните 

третмани: 

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината 

на производот, 

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината 

на производот, 

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината 

на производот или 

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината 

на производот. 

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова 

решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи 

од живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различ-

ни од брашно од пердуви и брашно од живина, намене-

ти за исхрана на животни, земјоделска или индустрис-

ка употреба, доколку биле подложени на еден од след-

ните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 65°C 

во времетраење од 30 минути или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени 

на еден од следните третмани: 

- фабрички измиени и третирани со топла пареа на 

100°C во период од најмалку 30 минути, 

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во 

период од 8 часа,  

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку 

биле подложени на еден од следните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 

118°C во времетраење од најмалку 40 минути, 

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 

бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C 

во времетраење од најмалку 15 минути или 

- алтернативен процес на топење кој обезбедува 

температура во внатрешноста на производот од 74°C 

во времетраење од најмалку 280 секунди и 

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на 

третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска бо-

лест. 

 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-3282/1 Агенција за храна 

4 октомври 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3461. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  24, став 1, точка 1, 
алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика  
(“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), член 28 од 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, 24/11, 55/11, 
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 
154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот 
за данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 
19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 
225/15, 23/16 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, 52/11 и 51/14), на седницата 
одржана на 15.10.2018 година, донесе 

 
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 36,590 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 38,182 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 39,324 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 38,793 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 31,260 

  
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 74,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 76,50 
   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 69,00 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 58,00 
   

г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 38,409 

 
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 
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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 За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

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 21,876 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,121 
   
в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 

   

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 16.10.2018 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-2009/1  

15 октомври 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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