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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1182.

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и 148/11), министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе

Н А Р Е Д Б А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИ 

ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ОД ПРАТКИ БР. 31

Член 1
Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за методи за земање 

на примероци од пратки бр. 31.

Член 2
Во постапката на земање примероци од пратки, може да се примени меѓународниот стандард за методи за 

земање на примероци од пратки бр. 31 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба. 

Член 3
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република 

Македонија“.

         Бр. 17-2/4                                                         Министер за земјоделство,
25 март 2013 година                                                           шумарство и водостопанство,
          Скопје                                                            Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1183.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министерот 
за труд и социјална политика, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 

СТАТУТОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА 
И МАЛИ ДЕЦА -БИТОЛА

1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-
мени и дополнување на Статутот на Ј.У Дом за доенчи-
ња и мали деца-Битола, број 01-167/1 донесен од Управ-
ниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана 
на 29.3.2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 10-2414/2
3 април 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1184.
Врз основа на член 69 став (6) од Законот за управу-

вање со отпадот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.68/04. 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и 
123/12), министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПО-
СТАПУВАЊЕ СО ПХБ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 
ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ИНСТАЛА-
ЦИИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И 
ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА НА ПХБ, ИСКОРИСТЕ-
НИТЕ ПХБ И НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА 

ОПРЕМАТА КОЈАШТО СОДРЖИ ПХБ

Член 1
Во Правилникот за начинот и условите за постапува-

ње со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполну-
ваат инсталациите и објектите за отстранување и за де-
контаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот 
на означување на опремата којашто содржи ПХБ  
(„Службен весник на Рeпублика Македонија” бр. 48/07 и 
130/09 ), во член 3 во  ставот (2)  по зборот: „правилник” 
точката се брише и се додаваат зборовите: „и во еле-
ктронската база на податоци што се води во Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање.“

Во ставот (3) на крајот од реченицата точката се 
брише и се додаваат зборовите: „ ,како и  во електрон-
ската база на податоци што се води во Министерството 
за животна средина и просторно планирање.“

Член 2
По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи:

„Член 12-а
При постапувањето, ПХБ  не треба:

- да се одвојува од други супстанции со цел повтор-
на употреба;

- да се меша или разредува со било која друга суп-
станција;

- неконтролирано да се исфрла опремата која содр-
жи ПХБ и искористени ПХБ;

- неконтролирано да се согорува ПХБ и опремата ко-
ја содржи ПХБ и искористени ПХБ како и

- да се постапува на начин кој може да резултира об-
новување, рециклирање или повторна употреба на 
ПХБ.“

Член 3
Во член 14 во ставот (4) зборовите: „2025 година“ 

се заменуваат со зборовите: „2017 година“.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.07-2053/3 Министер за животна средина 
25 март 2013 година и просторно планирање,

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.
__________

                                                                                               
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
1185.

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 27 
март 2013 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување детален 
урбанистички план за урбана единица 8. урбан блок 8.3 
општина Охрид 2008-2013, бр. 07-2447/7 од 24.10.2008 
година, донесена од Советот на општина Охрид 
(„Службен гласник на општина Охрид“ бр. 8/43).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија преземени врз основа на Одлуката означена 
во точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Министерството за ло-
кална самоуправа, со Решение У.бр.24/2009 од 30 јануа-
ри 2013 година, поведе постапка за оценување на зако-
нитоста на Одлуката за донесување детален урбани-
стички план за урбана единица 8. урбан блок 8.3 општи-
на Охрид 2008-2013, бр. 07-2447/7 од 24.10.2008 годи-
на, донесена од Советот на општина Охрид („Службен 
гласник на општина Охрид“ бр. 8/43), како и го запре 
извршувањето на поединечните акти или дејствија пре-
земени врз основа на оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање.

5. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Охрид, на седницата одржана на 24.10.2008 годи-
на, донел Одлука за донесување детален урбанистички 
план за урбана заедница 8, урбан блок 8.3 Општина 
Охрид 2008-2013, бр. 07-2447/7 од 24.10.2008 година.
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Според член 1 од Одлуката, се донесува детален ур-
банистички план за урбана заедница 8, урбан блок 8.3 
општина Охрид 2008-2013.

Според член 2 на истата одлука, со овој урбанистич-
ки план се опфаќа простор со површина од 12,60 ха. 
Просторот на планскиот опфат во деталниот урбани-
стички план за урбана заедница 8, урбан блок 8.3 оп-
штина Охрид 2008-2013 опфаќа граници: Туристичка, 
Бул. Асном, Карпош Војвода и Бејбунар.

Согласно член 3 од Одлуката, Деталниот урбани-
стички план за урбана заедница 8, урбан блок 8.3 оп-
штина Охрид 2008-2013 со тех. бр. 106/2008 изработен 
е од ДОО „ИН – ПУМА“ содржи: текстуален дел и гра-
фички приказ на планските решенија на опфатот, како 
и билансни показатели за планскиот опфат и инфра-
структурата.

Според член 4 од Одлуката, Деталниот урбанистич-
ки план за урбана заедница 8, урбан блок 8.3 општина 
Охрид 2008-2013 се заверува со потпис и печат на пре-
тседателот на Советот на општина Охрид.

Согласно член 5 од истата одлука, Деталниот урба-
нистички план за урбана заедница 8, урбан блок 8.3 оп-
штина Охрид 2008-2013, се чува, следи и реализира во 
Секторот за урбанизам, заштита на животната средина 
и комунален развој.

Според член 6 од Одлуката, оваа одлука влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Охрид“.

Одлуката е објавена во „Службен гласник на општи-
на Охрид“ бр. 8 од 27.10.2008 година.

6. Судот, исто така, утврди дека Министерството за 
транспорт и врски, врз основа на член 25 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, со акт бр. 16-
11125 од 8.10.2008 година, до општина Охрид издало и 
доставило согласност на Предлог ДУП за Урбана заед-
ница „8“, УБ „8.3“- (12,60 ха) во Охрид.

Министерството за култура, со акт бр. 08-2140/4 од 
14.10.2008 година, до Министерството за транспорт и 
врски, НУ Завод и Музеј – Охрид и до општина Охрид, 
доставило Решение за привремена заштита на археоло-
шкиот локалитет „Бејбунар“ во Охрид, бр. 08-2140/3 од 
14.10.2008 година. Во истото решение е определено де-
ка рокот на траење на привремената заштита изнесува 
2 години од денот на донесувањето на решението, во 
кој период никој не смее да оштети ниту да уништи до-
бро под привремена заштита.

По добивањето на наведеното решение, Министерс-
твото за транспорт и врски донело Решение бр. 16-
11125/2 од 21.10.2008 година, со кое согласноста бр. 
16-11125 од 8.10.2008 година на Предлог планот за Ур-
бана заедница „8“, УБ „8.3“- (12,60 ха) во Охрид, се ог-
ласува за ништовна во целост. Против ова решение не-
задоволната странка има право на жалба до Комисијата 
за решавање во управна постапка од втор степен од об-
ласта на транспортот, врските и животната средина при 
Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена 
од приемот на решението.

На 21.10.2008 година Министерството за транспорт 
и врски, по факс ги известил градоначалникот на оп-
штина Охрид, претседателот на советот на општина 
Охрид и Секторот за урбанизам дека е донесено Реше-
ние од страна на Министерството за култура за привре-
мена заштита на археолошкиот локалитет „Бејбунар“ 
во Охрид, бр. 08-2140/3 од 14.10.2008 година, кое е до-
ставено во прилог, со известување дека согласно наве-
деното решение, потребно е Советот на општина 
Охрид да го одложи донесувањето и спроведувањето 
на Предлог ДУП за Урбана заедница „8“, УБ „8.3“- 
(12,60 ха) во Охрид, за кој Министерството за транс-
порт и врски има издадено согласност, се додека не 
истече рокот од две години за привремената заштита 
на Археолошкиот локалитет „Бејбунар“. 

Наредниот ден, 22.10.2008 година, Министерството 
за транспорт и врски и по пошта го доставило до оп-
штина Охрид Решението бр. 16-11125/2 од 21.10.2008 
година, со кое согласноста на Предлог планот за Урба-
на заедница „8“, УБ „8.3“- (12,60 ха) во Охрид, се огла-
сува за ништовна во целост.

Според наводите на општина Охрид во одговорот 
на иницијативата, на 22.10.2008 година (среда) градона-
чалникот и претседателот на Советот на општината 
Охрид биле службено отсутни и не постоела можност 
за достава на Решението, на 23.10.2008 година бил нера-
ботен ден, така што Решението било доставено по завр-
шувањето на седницата на Советот на општина Охрид 
одржана на 24.10.2008 година.

Советот на општина Охрид, на 24.10.2008 година, ја 
донел оспорената одлука, која е објавена во „Службен 
гласник на општина Охрид“ бр. 8/43 од 27.10.2008 година. 

Општина Охрид доставила до Комисијата за решава-
ње во управна постапка од втор степен од областа на 
транспортот, врските и животната средина при Владата 
на Република Македонија, жалба бр. 08-2628/1 од 
4.11.2008 година (примена во Владата на 6.11.2008 го-
дина), против Решението на министерот за транспорт и 
врски бр. 16-11125/2 од 21.10.2008 година, со која се ба-
ра второстепениот орган да ја уважи жалбата и оспоре-
ното решение да го поништи.

Министерството за локална самоуправа, согласно 
членовите 70 и 71 став 2 од Законот за локалната самоу-
права, донело Решение бр.14-1516/3 од 18.11.2008 годи-
на, со кое примената на Одлуката за донесување дета-
лен урбанистички план за урбана единица 8. урбан 
блок 8.3 општина Охрид 2008-2013, бр. 07-2447/7 од 
24.10.2008 година, донесена од Советот на општина 
Охрид и објавена во „Службен гласник на општина 
Охрид“ бр. 8/43, се запира. Решението е објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
159/2008, од 22 декември 2008 година.

На 22.1.2009 година Министерството за локална са-
моуправа, согласно член 71 став 4 од Законот за локал-
ната самоуправа, достави до Уставниот суд на Републи-
ка Македонија иницијатива за оценување на законито-
ста на прописот со запрена примена, со барање решени-
ето со кое е запрена примената на оспорената одлука 
да остане во важност до конечната одлука на Уставни-
от суд по однос на иницијативата.

Општина Охрид-Кабинет на Градоначалникот, со 
свој акт Бр.08-600/2 од 28.5.2009 година, до Уставниот 
суд на Република Македонија достави дополнение на 
одговорот-ургенција (примена во Судот на 1.6.2009 го-
дина), во кое известува дека на 26.5.2009 година, Мини-
стерството за култура – Управата за заштита на култур-
ното наследство, донела Решение за престанок на при-
времена заштита на недвижно културно наследство, бр. 
08 - 2140/3, со кое под точка 1 одлучил дека престанува 
привремената заштита на археолошкиот локалитет „Беј-
бунар“ во Охрид, под точка 2 со донесувањето на Реше-
нието престанува да важи Решението за привремена за-
штита бр. 08-2140/3 од 14.10.2008 година донесено од 
истата управа и под точка 3, се врши бришење на при-
временото заштитено добро во Националниот регистар 
на културно наследство и тоа во Дополнителен реги-
стар на добра под привремена заштита. Решението е до-
ставено во прилог на известувањето. 

7. Согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на 
Република Македонија, уредувањето и хуманизацијата 
на просторот и заштитата и уредувањето на животната 
средина и на природата е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија.

Условите и начинот на системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, видовите и содржината на 
плановите, изработувањето и постапката за донесување 
на плановите се уредени со Законот за просторно и ур-
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банистичко планирање „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 51/2005 и 137/2007), кој бил во важ-
ност во време на донесување на оспорената одлука.

Во членот 7 од наведениот закон, во зависност од 
просторот кој е предмет на планирање се донесува, по-
крај другите и детален урбанистички план. 

Според член 25 став 1 од Законот, кој е систематизи-
ран во главата II, Планирање на просторот, во точка 2 - 
Постапката за изработување и донесување на планови, 
е регулирано дека на плановите од членот 7 точка 2 али-
неи 1, 2, 3 и 4 на овој закон, изработени во форма на 
предлог на план се издава согласност од органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредување на просторот, со која се потврдува 
дека плановите се изработени согласно со одредбите на 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон. Согласно ставот 3 на овој член, по добивањето на 
согласноста, планот се доставува до надлежниот орган 
за донесување. 

Од увидот во доставената документација за постапка-
та за донесување на оспорениот детален урбанистички 
план, неспорно е дека Министерството за транспорт и вр-
ски, врз основа на член 25 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање, со акт бр. 16-11125 од 8.10.2008 
година, издало согласност на Предлог ДУП за урбана 
единица 8. урбан блок 8.3 општина Охрид. Исто така, 
неспорно е дека на 21.10.2008 година Министерството за 
транспорт и врски, по факс ги известил градоначалникот 
на општина Охрид, претседателот на советот на општи-
на Охрид и Секторот за урбанизам дека е потребно Сове-
тот на општина Охрид да го одложи донесувањето и 
спроведувањето на Предлог ДУП за Урбана заедница 
„8“, УБ „8.3“- (12,60 ха) во Охрид, од причини што било 
донесено Решение од страна на Министерството за кул-
тура за привремена заштита на археолошкиот локалитет 
„Бејбунар“ во Охрид, се додека не истече рокот од две 
години за привремената заштита на Археолошкиот лока-
литет „Бејбунар“. Дополнително, на 22.10.2008 година, 
Министерството за транспорт и врски и по пошта го до-
ставило до општина Охрид Решението со кое согласно-
ста на Предлог планот за Урбана заедница „8“, УБ „8.3“- 
(12,60 ха) во Охрид, се огласува за ништовна во целост, 
со правна поука дека против решението може да се изја-
ви жалба до Комисијата за решавање во управна постап-
ка од втор степен од областа на транспортот, врските и 
животната средина при Владата на Република Македони-
ја, во рок од 15 дена од приемот на решението. И покрај 
наведеното, советот на општина Охрид на 24.10.2008 го-
дина ја донел оспорената одлука и на 27.10.2008 година 
ја објавил во „Службен гласник на општина Охрид “.

Според Судот, донесувањето на решение за поништу-
вање на претходно дадената согласност за донесување 
на оспорената одлука, иако тоа не станало конечно во мо-
ментот кога е донесена одлуката, претставува јасно изра-
зен став на надлежниот орган за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот, дека ја повлекува 
согласноста издадена согласно член 25 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање, односно дека сог-
ласноста повеќе не постои и дека тоа значи обврска за 
општинските органи да го испочитуваат решението и да 
ја запрат постапката за донесувањето на оспорената од-
лука. Притоа, законодавецот не пропишал конкретна 
форма во која надлежниот орган ја издава или повлекува 
наведената согласност, од каде произлегува дека е по-
требно надлежниот орган на јасен и недвосмислен начин 
да ја изрази согласноста за донесување на одлуката, од-
носно, како во конкретниов случај, на јасен и недвосмис-
лен начин да изрази дека ја повлекува, односно поништу-
ва претходно дадената согласност. Фактот што согласно-
ста е поништена со решение кое не било конечно до мо-
ментот на објавувањето на одлуката, според Судот, не 
може да се толкува како ова решение и да не постоело и 

тоа да ја оправда општината да продолжи со постапката, 
наместо да го запре донесувањето и објавувањето на од-
луката, до завршување на постапката по спорното реше-
ние. Ова од причина што Министерството за транспорт 
и врски благовремено ги известило надлежните органи 
на општина Охрид дека постојат промени во правната и 
фактичката состојба кои влијаат на издадената соглас-
ност, поради кои согласноста е поништена. Со оглед де-
ка одлуката произведува правно дејство од денот на обја-
вувањето во службеното гласило на општината, се до 
овој момент е правно дозволиво повлекување на дадена-
та согласност. Во конкретниот случај, несомнено е дека 
надлежните органи на општина Охрид, и пред донесува-
њето на одлуката и пред нејзиното објавување во службе-
ното гласило на општината, знаеле дека согласноста е по-
ништена, но и покрај тоа, ја донеле и објавиле одлуката. 

Оттука, според Судот, донесувањето и објавување-
то на оспорената одлука, во ситуација кога било донесе-
но решение за поништување на претходно дадената сог-
ласност, независно што истото не било конечно, значи 
дека оспорената одлука била донесена без потребната 
согласност од член 25 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање, што претставува суштествен не-
достаток во постапката за планирање, поради што Од-
луката е незаконита. 

На ваквата оцена, според Судот, нема влијание до-
полнително донесеното Решение на Министерството за 
култура - Управа за заштита на културното наследство, 
со кое престанала привремената заштита на археолошки-
от локалитет „Бејбунар“, а со тоа и важењето на Решени-
ето кое било основа за поништување на согласноста. 
Ова од причина што донесувањето на ова решение не ја 
заменува согласноста од член 25 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање која недостасува во по-
стапката за донесување на оспорената одлука, односно 
не може да ги замени и оправда донесувањето и објавува-
њето на оспорената одлука во постапка која има сериоз-
ни недостатоци кои одлуката ја прават незаконита.

8. Пред Судот се појави дилема дали деталниот урба-
нистички план кој е опфатен со оспорената одлука, го оп-
фаќа просторот на локалитетот Бејбунар 1 и Бејбунар 2, 
имајќи предвид дека Уставниот суд, при оценување на 
уставноста и законитоста на Одлуката за донесување Ге-
нерален урбанистички план на Охрид 2002-2012, бр. 
1348/2 од 30 јуни 2006 година (У.бр. 143/2006), утврдил 
дека во извештајот од стручната расправа по овој план 
било видно дека на просторот на земјиштето во месно-
ста Бејбунар 2 се наоѓале изворите на најквалитетна во-
да за пиење, поради што тој простор не можел да биде 
предвиден за градба. Во оваа постапка биле обезбедени 
мислења од Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, Националната установа Завод за за-
штита на спомениците на културата и музеј Охрид, Упра-
вата на Националниот парк „Галичица“, Хидробиоло-
шкиот завод Охрид и МЈП „Проаква“.

Заради разрешување на наведената дилема, Судот се 
обрати до Министерството за транспорт и врски за доби-
вање писмено известување дали месностите Бејбунар 1 и 
Бејбунар 2 се опфатени со Деталниот урбанистички 
план за УЕ 8, УБ 8.3 – Општина Охрид, кој се оспорува 
(акт на Уставниот суд У.бр.24/09 од 5.11.2009 година). 

Според добиеното известување (акт на Министерс-
твото за транспорт и врски бр. 16-13551/4 од 21.12.2009 
година), Агенцијата за катастар на недвижности – Одде-
ление за премер и катастар, Општина Охрид, доставило 
известување дека во доставените податоци од катастар-
скиот операт, опишаниот опфат е во месноста викана 
Бејбунар, додека за м.в. Бејбунар 1 и м.в. Бејбунар 2 
истите не поседуваат податоци така што не се во мож-
ност конкретно да одговорат на барањето.

Тргнувајќи од наведеното, според Судот, не е јасно 
дали опфатот на оспорениот детален урбанистички 
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план го опфаќа и просторот на месноста Бејбунар 2, за 
кој Уставниот суд веќе се произнел дека основано е из-
земен од можноста за градење, поради заштита на нај-
квалитетната вода за пиење, а врз основа на мислењата 
од надлежните стручни органи. Притоа, Судот го има-
ше предвид и мислењето на Министерството за живот-
на средина и просторно планирање – Сектор за простор-
но планирање, бр. 11-4335/2 од 20.6.2008 година (даде-
но во однос на Нацрт-планот кој се оспорува), според 
кое просторот кој што е предмет на изработка на спор-
ниот детален урбанистички план е простор чија што 
јужна граница е дефинирана над Булеварот „Туристич-
ка“, па со оглед на фактот дека урбаниот опфат не гра-
ничи со крајбрежјето на Охридското Езеро, истиот не е 
предмет на разгледување од аспект на заштита на 
Охридското Езеро и Законот за заштита на природата, 
заради што Управата нема забелешки на Нацрт-планот 
и во целост ја поддржува иницијативата за неговата 
изработка, но наведеното стручно мислење не задоволу-
ва како одговор на поставената дилема. 

9. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Бранко Нау-
моски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена 
Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован 
Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Влади-
мир Стојаноски.

У.бр.24/2009 Претседател
27 март 2013 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1186.
Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 

акционерските друштва („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 
35/2011), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на ден 28.3.2013 
година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на ак-
ции издадени од Друштвото за осигурување и реосигу-
рување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА АД Скопје дадена од 
ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП АГ Винер Ферзихерунг 
Групе, со седиште на  Шотеринг 30,  1010 Виена, Ав-
стрија.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-
ние да го објави на начин како што е објавена понудата 
за откуп.

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето.

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-
жува неговото извршување.

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП 1 Број 07-233 Комисија за хартии од вредност
28 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1187.
Советот на Јавните обвинители  на Република Маке-

донија врз основа на  член 9 и член 36 став 1 од Зако-
нот за Советот на Јавните обвинители на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), и член 
19 став 1 од Законот за јавното обвинителство („Служ-
бен весник на РМ“ бр.150/07), објавува                   

О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА

I
1. Еден Јавен обвинител за времено упатување во 

Основното јавно обвинителство Битола до 6 (шест) ме-
сеци

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен ус-
ловите предвидени во член 45 од Законот за јавно обви-
нителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07), Законот за 
измени и дополнување на Законот за јавно обвинителс-
тво („Сл. весник на РМ“ бр 111/08 ), потребно е како по-
себен услов  да исполнуваат:

I. Кандидатот за избор на јавен обвинител во Основ-
но јавно обвинителство освен условите предвидени во 
члeн 44 став 1 од  Законот за јавно обвинителство („Сл. 
весник на РМ“ бр. 150/07), потребно е  како посебен ус-
лов да исполнува работно искуство како јавен обвини-
тел со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен 
факултет и потврда за положен правосуден испит во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар, треба по-
требните документи да ги достават до Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија ул. „Вељко 
Влаховиќ“ бр.26 во рок од 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                 
                                                                 

А.бр.89-3/13 Совет на јавните обвинители
13 март 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

__________
1188.

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува 

О Г  Л  А  С
ЗА ИЗБОР НА

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Скопје

2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителс-
тво Скопје

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел освен условите предвидени во члeн 44 и 45 од Зако-
нот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ бр. 
150/07), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат работно искуство од најмалку три години како јавен 
обвинител со потврдени резултати во работата.
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II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Скопје од точка II од огла-
сот, како посебен услов потребно е да имаат завршено 
Академија за  судии и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за 
работен стаж како јавен обвинител, диплома за завр-
шен Правен факултет и потврда за положен правосуден 
испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, 
Уверение за завршена Академија за судии и јавни обви-
нители, да ги достават до Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 
26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во 
„Службен весник на РМ”.

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
кронска форма на ВЕБ страната на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија на следната адре-
са: htpp//www.sjorm.gov.mk 

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани.

А.бр.89-6/13 Совет на јавните обвинители
8 април 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1189.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), 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 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплатува-
ње на надоместокот за задолжителни резерви на нафта 
и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или про-
изводство на нафтени деривати („Службен весник на 
РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 43,151
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 44,592

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 43,324

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 42,730

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 34,703

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 82,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 84,00

б) Дизел гориво                                                                                                   ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 70,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 59,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 42,471

  
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА 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 одлу-
ка.

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 мазу-
тот 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:
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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 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 22,094
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,925

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,392

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 донесување-

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.4.2013 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-708/1
8 април 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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