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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1502.
Указ бр. 1
Од 3 јуни 2019 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 215/15 година), член 74 и член 75
од Законот 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, 33/15, 193/2015, 71/2016 и 101/2019)
СЕ РАЗРЕШУВА
полковник МЕТОДИ Симеон ХАЏИ-ЈАНЕВ
ОД ДОЛЖНОСТА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Овој Указ да се изврши веднаш.
Бр. 08-178/1
3 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1503.

ПРАВИЛНИК ЗА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (*)
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Бр. 12-976/6
30 мај 2019 година
Скопје
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Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

3 јуни 2019

Бр. 112 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 112

3 јуни 2019

3 јуни 2019

Бр. 112 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 112

3 јуни 2019

3 јуни 2019

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1504.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ”
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за
акцизите
(„Службен
весник
на
РМ“
бр.
32/2001...120/18), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и
„Службен весник на РСМ“ бр.98/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување,
пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 03.06.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ
И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 69,50 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 72,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 62,50 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 52,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 35,118 (денари/килограм)
(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од точката А на став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 29,666 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 31,483 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 30,704 (денари/литар)
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- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 30,863 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 27,671 (денари/килограм)
Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за
највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95,
Еуросупер БС-98, Еуродизел БС и Екстра лесно 1 (ЕЛ1), во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со
исклучок за мазутот М-1 НС.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 0,050 (денари/килограм)
Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 0,740 (денари/килограм)
Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 21,712 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 22,014 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 15,382 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 6,315 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 0,100 (денари/килограм)
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Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.6.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-2159/1
3 јуни 2019 година
Скопје

Заменик претседател,
Куштрим Рамадани, с.р.
__________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1505.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за
Советот на Јавните обвинители на Република Северна
Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА
I
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка.
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга.
3. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово.

4. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица.
5. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Ресен.
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“
бр.150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.
111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:
I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени
резултати во работата.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци 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 заверено на нотар, да ги достават до Советот
на јавните обвинители на Република Северна Македонија на кеј Димитар Влахов бр.4, V кат, во рок од 15
дена од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Приемот на документи е секој работен ден од 8:00
до 15:00 часот. Некомплетните документи нема да се
разгледуваат.
Бр. 08-95/1
29 мај 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.

www.slvesnik.com.mk
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