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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3736.

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 
137/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ 
ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТА-
ПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗА-
КУП КАКО И ЗА ЗАСНОВАЊЕТО НА ПРАВО НА 

СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Член 1
Со оваа уредба се пропишува висината на цената на 

градежното земјиште сопственост на Република Маке-
донија и висината на посебните трошоци за спроведува-
ње на постапките за отуѓување и давање под закуп, ка-
ко и за засновањето на право на стварна службеност.

Член 2
Висината на цените за отуѓување на градежното 

земјиште се утврдени во Табеларни прегледи од При-
лог 1, Прилог 2 и Прилог 3, кои се составен дел на оваа 
уредба.

Во Табеларните прегледи од став 1 на овој член се 
дадени цените за отуѓување на градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија, поделено по ре-
они и зони на општините и населените места за утврде-
ни намени, за секоја од општините во Република Маке-
донија.

Почетните цени за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија по пат на јавно 
наддавање се дадени во Табеларниот преглед од При-
лог 1 на оваа уредба.

Цените по кои се отуѓува градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија со непосредна спо-
годба се дадени во Табеларниот преглед од Прилог 2 
од оваа уредба, освен цените по кои се отуѓува градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба на сопствениците на објекти или 
посебни делови од објекти за кои е донесено решение 
согласно со Законот за постапување со бесправно изгра-
дени објекти врз основа на кое се запишани во јавната 
книга на недвижности, согласно член 69-а од Законот 
за градежно земјиште и тоа:

- за отуѓување на градежното земјиште под објек-
тот, односно делот од објектот за кој е донесено реше-
ние согласно со Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти во зависност од видот и намената на 
објектот, ќе се применува табеларениот преглед од При-
лог 3 на оваа уредба;

- за отуѓување на градежното земјиште кое се наоѓа 
во рамки на градежната парцела, а не претставува зем-
јиште под објект, во зависност од намената предвидена 

со урбанистички план или урбанистичка планска доку-
ментација, ќе се применува табеларениот преглед од 
Прилог 2 на оваа уредба.

По исклучок од став (4), алинеа 2 на овој член, за 
отуѓување на градежното земјиште кое се наоѓа во рам-
ки на градежната парцела, а не претставува земјиште 
под објект, за објекти со намена индивидуално домува-
ње предвидени со урбанистички план или урбанистич-
ка планска документација, во рамки на градежната пар-
цела до 500м2 ќе се применува табеларениот преглед 
од Прилог 3 на оваа уредба, а доколку градежната пар-
цела е поголема од 500м2, делот од градежната парце-
ла кој надминува површина од 500м2 ќе се отуѓува сог-
ласно Табеларниот преглед од Прилог 2 на оваа 
уредба.

Во однос на примената на цените утврдени во Табе-
ларните прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 на оваа 
уредба, во случај кога на една градежна парцела со ур-
банистички план или урбанистичко планска документа-
ција се предвидени две или повеќе намени компатибил-
ни со основната намена утврдена со урбанистички план 
или урбанистичко планска документација, тогаш цена-
та се формира така што во крајната цена по метар квад-
ратен, основната намена се пресметува во износ од 
70%, а компатибилната намена изнесува 30% од цената 
за отуѓување кога се врши отуѓување или од цената за 
давање под закуп кога се дава под закуп. При формира-
ње на цената на компатибилната намена, во предвид се 
зема највисоката цена за компатибилната намена сог-
ласно Табеларните прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 на 
оваа уредба. 

По исклучок од ставот (6) на овој член, кога на една 
градежна парцела со урбанистички план или урбанис-
тичка планска документација освен основната намена 
откупен дистрибутивен центар за земјоделски произво-
ди и Г-производство, дистрибуција и сервиси, се ут-
врдени една или повеќе намени компатибилни со основ-
ната намена, цената се утврдува единствено врз основа 
на цената на основната намена по метар квадратен за 
отуѓување или од цената за давање под закуп кога се да-
ва под закуп, без притоа да се пресметува цената на 
компатибилните намени.

Член 3
Висината на почетната цена на годишната закуп-

нина, за градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија кое се дава под долготраен закуп по пат на 
јавно наддавање, не смее да биде пониска од 5% од ут-
врдената цена по метар квадратен во Табеларниот прег-
лед од Прилог 1 на оваа уредба.

Висината на годишната закупнина за градежно зем-
јиште сопственост на Република Македонија кое се да-
ва под долготраен закуп со непосредна спогодба за из-
градба на објекти од јавен интерес утврдени со закон, 
согласно член 15 став 5 од Законот за градежно зем-
јиште, изнесува 0.2% од утврдената цена по метар квад-
ратен во табеларниот преглед од Прилог 2 на оваа 
уредба.
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Член 4
Висината на надоместокот за засновање на право на 

стварна службеност на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија изнесува 10% од утврдената 
цена по метар квадратен во табеларниот преглед од 
Прилог 2 на оваа уредба.

Член 5
Висината на почетната цена на годишната закуп-

нина, на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија кое е предвидено за плажа, а се дава под 
краткотраен закуп по пат на јавно наддавање, не смее 
да биде пониска од 5% од утврдената цена по метар 
квадратен во Табеларниот преглед од Прилог 1 на оваа 
уредба, освен за градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија предвидено за плажа во Општи-
на Дојран, каде годишната закупнина не смее да биде 
пониска од 0.5% од утврдената цена по метар квадра-
тен во Табеларниот преглед од Прилог 1 на оваа 
уредба.

Висината на годишната закупнина за градежното 
земјиште кое се дава под краткотраен закуп на сопстве-
ниците на угостителски објекти пред кои е предвидено 
плажа, како и на правни и физички лица за потребите 
за формирање на градилиште изнесува 2% од утврдена-
та цена по метар квадратен во Табеларниот преглед од 
Прилог 2 на оваа уредба.

Член 6
Во постапките за отуѓување и давање под долготра-

ен закуп на градежно земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија по пат на јавно наддавање, висината на 
минималниот чекор на зголемување на вредноста по ме-
тар квадратен на градежното земјиште изнесува 10% 
од минималната почетна цена по метар квадратен за 
отуѓување на градежно земјиште, односно 10% од ми-
нималната почетна цена по метар квадратен за давање 
под закуп на градежно земјиште, но не помалку од 10 
денари, со заокружување до најблискиот цел број во 
случаите кога висината на минималниот чекор претста-
вува децимален број.

Член 7
Посебните трошоци во постапката за отуѓување и 

давање под закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија по пат на јавно наддавање се од-
несуваат на следните активности:

- за прибавување на докази за градежната парцела 
предмет на јавното наддавање;

- за објавување во медиумите и јавните гласила;
- за увид на лице место и утврдување на фактичка 

состојба и
- за воведување во владение на градежното зем-

јиште.
Висината на трошоците од став 1 на овој член изне-

сува најмногу до 10% од депозитот за учество на јавно-
то наддавање.

Член 8
Посебните трошоци во постапката за отуѓување и 

давање под закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со непосредна спогодба и за зас-
новање на право на стварна службеност се:

- трошоци за увид на лице место и утврдување на 
фактичката состојба или трошоци за воведување во вла-
дение и

- трошоци за издавање на преписи на акти.
Висината на посебните трошоци од став 1 на овој 

член се определува во следниот износ: 
1. Надоместок на трошоци за увид на лице место и 

утврдување на фактичка состојба или за материјални 
трошоци за воведување во владение:

- за оддалеченост од седиштето до 10км – 1000,00 
денари,

- за оддалеченост од седиштето од 10км до 50км – 
2000,00 денари

- за оддалеченост од седиштето над 50 км – 3000,00 
денари

2. Надоместок на трошоци за издавање на преписи 
на акти:

- за препис на договор – 150,00 денари,
- за препис на записник за увид на лице место – 

200,00 денари и 
- за поединечен препис на други акти – 200,00 де-

нари.

Член 9
Започнатите постапки за отуѓување и давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со непосредна спогодба до де-
нот на влегување во сила на оваа уредба ќе продолжат 
согласно одредбите од оваа уредба.

Започнатите постапки за отуѓување и давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија по пат на јавно наддавање до де-
нот на влегување во сила на оваа уредба ќе продолжат 
согласно одредбите од Уредбата за висината на цената 
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија и висината на посебните трошоци за спроведу-
вање на постапките за отуѓување и давање под закуп 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/2011, 169/2011, 14/2012, 38/2012, 54/2012, 63/2012, 
150/2012, 3/2013 и 142/2013).

Член 10
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за висината на цената на 
градежното земјиште сопственост на Република Маке-
донија и висината на посебните трошоци за спроведува-
ње на постапките за отуѓување и давање под закуп 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/2011, 169/2011, 14/2012, 38/2012, 54/2012, 63/2012, 
150/2012, 3/2013 и 142/2013).

Член 11
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7978/1 Претседател на Владата
12 ноeмври 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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3737.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија кое претставува:
- Градежна парцела 1.01, составена од КП број 

13678/8, КО Центар 1, со површина од 138м2, евиденти-
рана во Имотен лист број 97128, дел од КП број 5071/1, 
КО Центар 1, со површина од 2877м2, евидентирана во 
Имотен лист број 101662 и КП број 13678/9, КО Цен-
тар 1, со површина од 8м2, евидентирана во Имотен 
лист број 101317, односно вкупна површина од 
3023м2;

- Градежна парцела 2.01, составена од дел од КП 
13678/3, КО Центар 1, со површина од 87м2, евиденти-
рана во Имотен лист 54036, дел од КП 13678/4, КО Цен-
тар 1, со површина од 1м2, евидентирана во Имотен 
лист број 54036, дел од КП 13678/5, КО Центар 1, со 
површина од 1м2, евидентирана во Имотен лист број 
55891 и дел од КП број 5071/1, КО Центар 1, со пов-
ршина од 1172м2, евидентирана во Имотен лист 
101662, односно вкупна површина од 1261м2, 

врз основа на согласноста број 47-6110/9, од 
3.10.2013 година, на Министерството за култура со ко-
ја се откажува од потребата за изградба на градби од ја-
вен интерес утврдени со закон.

Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Министерството за тран-

спорт и врски согласно член 46, став (7) од Законот за 
градежно земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13).

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6590/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3738.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ 

НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за одбрана му престанува користењето на нед-
вижни ствари - објекти кои се наоѓаат на:

- Катастарска парцела бр. 8071 КО Штип 5, запиша-
ни во Имотен лист бр. 80945 за КО Штип 5, сопстве-
ност на Република Македонија и тоа:

- објект бр.1, згради во останато стопанство, м.в. 
„Ристо Стојков“ бр.16, кат менсарда, стан 1, површина 
од 117 м2 и

- објект бр.1, згради во останато стопанство, м.в. 
„Ристо Стојков“ бр.16, кат приземје, стан 1, површина 
од 155 м2.

Член 2
Недвижните ствари, од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надомест на Општина 
Штип.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Општина Штип во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6950/1 Заменик на претседателот
12 ноeмври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3739.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11. 2013 година, донесе 
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕ-
ТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува  користењето на движните 
ствари и тоа:

реден 
број

Инвентарен 
број НАЗИВ НА ОПРЕМА

1 133141
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛА-
КАР 80/45/200

2 133142
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛА-
КАР 80/45/200

3 133143
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛА-
КАР 80/45/200

4 133140
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛА-
КАР 80/45/200

5 133154
ДВЕ МАСКИ ЗА ФЕНКОЈЛЕ-
РИ ЗА ПАРНО - ДРВЕНИ

6 133229 РАК ОРМАР 19'' 42U

Член 2
Движните  ствари  од член 1 од  оваа одлука се дава-

ат без надомест на  времено користење за период од 
две години на Советот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија. 

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува до-
говор со претседателот на Советот на јавните обвините-
ли на Република Македонија, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари  од членот 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. 41-7843/1 Заменик на претседателот
12 ноeмври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3740.

Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 , 166/2012 и 137/2013 ) и  
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесe

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

-  МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1
Со оваа одлука  се врши продажба на движни ства-

ри - моторни возила, сопственост на Република Македо-
нија, што ги користела Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија и тоа:

1. Марка Wolkswagen, тип GOLF 3 GTI, број на ша-
сија WVWZZZ1HZPW276204, година на производство 
1993, сила на мотор 85 кс, работна зафатнина 1985 см3, 
не е во возна состојба.                                                 
Почетна цена: 35.184,00 денари.

2.Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (falsifikat) со ре-
гистарска ознака SK 172 MV, година на производство 
1988, сила на мотор 83 кс, работна зафатнина 2996 см3, 
не е во возна состојба.

                           Почетна цена: 107.688,00 денари.
3. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака 

309-KS-042, број на шасија VF36BPHZ290841120, годи-
на на производство 1991, сила на мотор 80 кс, работна 
зафатнина 2088 см3, не е во возна состојба.

         Почетна цена: 36.420,00 денари.
4. Марка OPEL, тип Tigra број на шасија 

WOL000075T4068741, година на производство 1996, си-
ла на мотор 66 кс, работна зафатнина 1389 см3, не е во 
возна состојба.

    Почетна цена: 39.600,00 денари.
5. Марка OPEL, тип Vektra 1.6 број на шасија 

WOL000087L5156406, година на производство 1990, си-
ла на мотор 55 кс, работна зафатнина 1597 см3, не е во 
возна состојба.

Почетна цена: 30.600,00 денари.
6. Марка BMW тип 325,  број на шасија 

WBACB11040FC60622,  година на производство 1992, 
сила на мотор 110 кс, работна зафатнина 1990 см3, не е 
во возна состојба.

    Почетна цена: 42.900,00 денари.
7. Марка Jeep тип GRAND CHIROKI,  со регистар-

ска ознака ZH 85812, број на шасија 
1J4FJ78L1LL171593,  година на производство 1990, си-
ла на мотор 135 кс, работна зафатнина 3960 см3, не е 
во возна состојба.

Почетна цена: 58.680,00 денари.
8. Марка RENO, тип 19,  со регистарска ознака 

VIN-348, број на шасија VF1C5320511356533, година 
на производство 1993, сила на мотор 43 кс, работна за-
фатнина 1397 см3, не е во возна состојба.

      Почетна цена: 30.600,00 денари.
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9. Марка AUDI, тип 80 Kuattro 2.8,  со регистарска 
ознака (IT) BD 995 CD, број на шасија 
WAUZZZ8BZNA003124, година на производство 1992, 
сила на мотор 128 кс, работна зафатнина 2771 см3, не е 
во возна состојба.

Почетна цена: 45.540,00 денари.
10. Марка AUDI, тип 80 1.9 TDI,  година на произ-

водство 1990, сила на мотор 66 кс, работна зафатнина 
1896 см3, не е во возна состојба.

Почетна цена:36.000,00 денари.

Член 2
Продажбата на секое возило од член 1 од оваа одлу-

ка да се изврши по пат на јавно наддавање.
Постапката за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на 
стари возила сопственост на Владата на Република Ма-
кедонија.                                                     

Член 3
Средствата добиени од продажбата на возилата од 

член 1 од оваа одлука да се уплатат на сметка  нa Буџе-
тот на Република Македонија.

                                                        
Член 4

Продажбата да се изврши на секое возило поеди-
нечно, согласно одредбите од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи.

Член 5
Договорите за продажба на возилата од член 1 на 

оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи 
директорот на Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7847/1 Заменик на претседателот
12 ноeмври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3741.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 
137/2013) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА

БОГДАНЦИ

Член 1
Со оваа одлука на општина Богданци се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија, кое претставува КП број 
2797/5, КО Богданци–ВОН Г.Р., евидентирано во Имо-
тен лист број 5213, со вкупна површина од 3906 м2, сог-
ласно Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на Верски објект – Католичка црква – Апостолски ег-
зархат во Македонија со хотелско – угостителски ком-
плекс на КП 2810, дел од КП 2809 и 2812 на м.в. Боло-
ван, дел од КП 2797 м.в. Побрешко и дел од КП 4209 и 
4210 на м.в. Паљурци, КО Богданци, број 167, од 
22.11.2012 година на општина Богданци, за градежна 
парцела број 3 кое е наменето за изградба на објект за 
времено сместување.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7879/1 Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3742.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА КУЛТУРА
  

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Национал-

ната установа Национална и Универзитетска Библиоте-
ка Св.Климент Охридски во Скопје и престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од проектот: Пре-
вод на литературни дела на добитници на Нобелова наг-
рада за литература и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за култура.

Член 3
Директорот на Националната установа Национална 

и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски 
во Скопје склучува договор со министерот за култура 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-8035/1 Заменик на претседателот
12 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3743.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење  за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирани геодетски под-
логи за планскиот опфат за Урбанистичко планска доку-
ментација за изградба на инфраструктура за филмско 
производство во м.в. „Завој“, општина Зелениково, за 
потребите на Министерството за култура.

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

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

Бр. 41-8164/1 Претседател на Владата
12 ноември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3744.
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјодел-

ското земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПО-
ВОЛЕН ПОНУДУВАЧ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ МО-
ЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ 

ВО ЗАКУП

Член 1
Во Правилникот за поблиските критериуми за из-

бор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште 
во државна сопственост кое може да се даде во закуп и 
определување на големината на површината на земјо-
делското земјиште кое може да се даде под закуп 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.12/08, 
26/12 и 2/13), во членот 4 став 2 по заградата се додава-
ат зборовите: “,односно бројот на грла добитокот во 
сопственост на понудувачот во постапка по јавен оглас 
за што треба да достави потврда издадена од овластено 
ветеринарно друштво.“

По ставот 4 се додаваат  два нови става  5 и 6, кои 
гласат:

“Големината на површината на земјоделско земјиш-
те во државна сопственост која може да се даде во за-
куп на еден учесник во постапка по пат на јавен оглас 
за одгледување на земјоделски култури за производ-
ство на сточна храна (житни, фуражни и индустриски 
култури) се утврдува врз основа на бројот на грла доби-
ток (говеда, копитари, овци, кози, свињи и живина) со 
кои располага понудувачот и тоа:

- за едно говедо или еден копитар, односно 10 овци 
или кози, односно 4 свињи, односно 100 кокошки, ми-
сирки, гуски, патки или бисерки, се доделува површи-
на од 0,7 хектари;

- големината на површината која може да се даде 
под закуп сразмерно да расте со бројот на грла добито-
кот во сопственост на понудувачот.

Минималната површина на земјоделско земјиште 
во државна сопственост која може да се даде во закуп 
на еден учесник согласно став 5 од овој член изнесува 
3,5 хектари доколку понудувачот достави потврда за 
располагање со најмалку 5 грла говеда или копитари, 
односно 50 овци или кози,  односно 20 свињи односно 
500  кокошки, мисирки, гуски, патки или бисерки.“

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 22-15965/5 Министер за земјоделство,
8 ноември 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
_________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3745.
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл. 10 чл.49 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија и чл.65 
ст.1 т.4 чл.66 ст.1 т.1 и ст.2  од Закон за јавното обвини-
телство  („Службен весник на РМ“ бр.150/07)., Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија, на че-
тириесетата седница одржана на 14.11.2013 година ја 
донесе следната
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН 

ОБВИНИТЕЛ

I
На  Насер Ајдари, јавен обвинител во Јавното обви-

нителство на Република Македонија, му се утврди прес-
танок на функцијата јавен обвинител поради именува-
ње на друга функција.

II
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија".

СОР. бр. 13/13 Совет на јавните обвинители
14 ноември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје Костадин Кизов, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3746.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11 и 79/13) и член 45 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕФТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, за менување на 
лиценца за трговија со електрична енергија, на седница-
та одржана на ден 14.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-
вија со електрична енергија издадена со Одлука бр. 02-
1415/1 од 28.09.2006 година, („Службен весник на РМ“ 
бр. 102/2006) на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ЕФТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, се ме-
нува.

 2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 02-200/13
14 ноември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1.  Име и седиште на носителот на лиценцата
  Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕФТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бул. Партизан-
ски одреди бр. 15 А/2-6, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Трговија со електрична енергија 

3. Датум на менување на лиценцата: 
14.11.2013 година 

4. Датум до кога важи лиценцата: 
14.11.2023 година 

5. Евидентен број на издадената/изменетата  ли-
ценца: 

ЕЕ - 14.10.1/06/2/13

6. Број на деловниот субјект - 6113354
         
7. Единствен даночен број - 4030006594760

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија. 

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од За-
конот за енергетика. Трговецот во својство на снабду-
вач може да продава електрична енергија и на потрошу-
вачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учес-
тво на пазарот на електрична енергија, утврдени во па-
зарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енерги-
ја која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е 
должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во 
согласност со пазарните правила, мрежните правила за 
пренос на електрична енергија и мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија како и Правилата 
за доделување на прекуграничните преносни капаци-
тети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

   
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
  Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство.

11.  Услови и начин на извршување на об-
врските на носителот на лиценцата 

Носителот на лиценцата е должен да:
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- обезбеди непречена и континуирана испорака на 
електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, 
согласно превземените обврски за потрошувачите кога 
врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски распо-
ред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната ко-
мисија за енергетика, по нејзино барање, информации 
и  извештаи за своите трансакции и деловни ак-
тивности при продажбата на електрична енeргија во 
својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполну-
ваат условите за самостојно учество на пазарот на елек-
трична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македони-ја, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота;

12.  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.

13. 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 доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачани количини на електрична енергија - 
квартално, но оддвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со електрич-
на енергија;

- како и други промени во работењето согласно пра-
вилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непос-
реден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

   Изменување и продолжување, како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности.

17. 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 ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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3747.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 50 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/11 и 78/13), на барање на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЕФТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје, на седницата одржана на 14.11.2013 година, до-
несе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото  за производство, трговија и услу-
ги ЕФТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, му  престану-
ва лиценцата за вршење на енергетската дејност тран-
зит на електрична енергија, издадена од Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија со Од-
лука бр. 02-124/1 од 20.01.2010 година и објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/10.  

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

УП1 Бр. 07-200-1/13
14 ноември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

3748.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/11 и 
79/2013), 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, 08/2001, 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 Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање 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 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.11.2013 година, до-
несе

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 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 38,402
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 39,769

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 41,622
в) Масло за горење ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 41,035

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 32,441

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 76,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 78,50

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 68,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 57,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 39,803

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 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:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080
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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 21,759
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 22,086

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,399

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 19.11.2013 го-
дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.
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